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 ُمْخَتَصُر َصِحيِح الُبَخاِري  
 َوُهوَ 
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 ومعه
 اْلَقاِري إْرَشادُ 

 الُبَخاِري َصِحيحِ  ِت ُمْخَتصرِ ِزَيادال
 وبهامشه
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 الشيخ أمين اهلل البشاوريالعالمة  تقريظ
 سم اهلل الرحمن الرحيمب

ت أعمالنيا  مين ئاإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيي
يهييده اهلل  ييل مهييم ليييه وميين يهيي م  يييل  يياله لييه وأشييهد أن ك إليييه إك اهلل و ييده ك شييري  ليييه 

 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.
 أما بعد:
مين التع يقيات  - فظيه اهلل-شيي  حمميد بين حمميول البي ي ي  ما كتبيه ال ي سر ت النظر قد 

الييه اتتريره مين اعيامص الرييين السيند ل ميا   -رمحيه اهلل-القيمة ع ى كتاب اإلميا  الببييده 
وأميييرت يبيييا خ الشييييي  أبيييا تاليييد الغبنيييوه أن ي ييييالص  -رمحيييه اهلل-بييين إياعييييم الب يييياره  حمميييد

لكتياب قيًميا دال الشيي   سينه إن  سينه  و اإد يه إن  وجيدنا ا  الكتاب بدقة    العه  و أيًهيا
  واإده.

وع يييحل احليييديج مييين أجيييم ع يييو  الشيييريعة بيييم  يييو سييياا اإلسيييل   وعمييياله  وشييير  كتييياب اهلل 
 و فسريه   ل بد لكم مؤمن أن يسا حل يف  يا اجملال ليفهحل الشرع ال هر.
يييدق قييد دييين تييا الكتيياب واألخ البي ي يي  قييد قييا  بشيير  تريييت الكتيياب و رقيمييه وديييالات مف

  جباه اهلل عن اإلسل  تريًا.
وأنييا ألعييو كييم مييؤمن بيياهلل  عييان وبرسييوله )يبيي ى اهلل ع يييه وسيي حل( أن يقييرأ  يييا الكتيياب بدقيية 
وبفهييييحل  يييين يكييييون ميييين العييييام    وك  كيييين العمييييم بييييدون الع ييييحل ك سيييييما الع ييييحل النبييييوه وع ييييحل 

 التفسري.
اب اهلل  عيان  ونفعيه عمييحل يعر يه مين ذاا  لو ييه  وكتياب الب ياره مين أجيم الكتيت بعيد كتيي

ولقد منن اهلل كتاب الب اره من القبول ب  األمة ما مل  نن ذل  لكتاب تريه  و يا ييدل ع يى 
  سن قرد الؤلف وع ى يبية كتابه و همه الدقيق يف شرع اهلل  عان.
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لات ك طاإيم تتهيا وإ يا ييؤذون ولقد كثر اخلبثاء يف دماننا يعاندون الب ياره  ييورلون ع ييه إييرا
 أنفسهحل وك يشعرون.
 ولقد يبدا القاإم: 

 .شفق ع ى الرأس ك  شفق ع ى اعبميا ناطن اعبم أ
وقييييال الشيييياه وي الييييد  وه: وك يهييييون أمرإييييا )أه الرييييييي ( إك مبتييييدع تييييار  عيييين سييييبيم 

 إلبرا يحل مل تاطر. «مكانة الرييي »الؤمن   كما يف 
 الع حل اإلعتناء تيا الع حل الشريف  إنه ملك احلسنات.  ينبغ  أل م

 إنيييه ميييص جهييياله وسيييفره وتربتيييه قيييد   وأنيييا ألعيييو اهلل  عيييان أن يبيييارك يف  يييياق األخ البي ي ييي 
وردقيه   وجع يه يف مييبان  سينا ه  ونفيص السي م   يا كتيت  سا حل يف  ييا اجمليال   جيباه اهلل تيرياً 

 وما ذل  ع ى اهلل بعبيب.  قبم  أليفه وجيع ه مقبوًك ب  عبالهوأن يت  اإلتلص والنية الراحلة
 وكتبه

 أبو حممد أم  اهلل البشاوره
 بشاور باكستان -مسجد محبق 
  ي1433/ شعبان/ 4يو  اإلثن / 
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 تقريظ الشيخ غالم اهلل رحمتي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 حنمده ونر   ع ى رسوله الكرمي  أما بعد:
ع يييى كتييياب حترييير يبييييين الب ييياره الييييه  ققيييه األخ الفا يييم حمميييد بييين حمميييول   قيييد اط عيييت

البي ي ييي  ويييياه بإرشيييال القييياره لبييييالات يبييييين الب ييياره  كميييا شييير  تريبيييه مسيييتعيًنا با يييده 
 وجد ييه قييد بيييل جهييده وأ ييى بييالكثري مييص ق يية الراجييص  -رمحييه اهلل-السيياره ل يييا ن ابيين  جيير 

 ع ى إته و به ل يديج الشريف   عم ه  يا يشكر  و ع يه.واإلمكانيات والوقت  و يا يدل 
وأسيييال اهلل أن  بيييارك و عيييان أن يبيييارك يف عميييره وعم يييه  وأن ييييتحل ليييه ميييا أرال مييين نشييير اإلسيييل  

 بالسيف والق حل.
 ويب ى اهلل ع ى حممد وع ى آله ويبيبه أمجع 

 كتبه
 تل  اهلل رمحيت

 مدير لار القرآن واحلديج الس فية
 ه14/7/1433
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة التحقيق

  ميين شييرور أنفسيينا وسيييئات أعمالنييا نسييتعينه ونسييتغفره  ونعييوذ بييه  عييانإن احلمييد هلل حنمييده و 
ك شيري   هه  وأشيهد أن ك إليه إك اهلل و يدومين يهي م  يل  ياله لي  اهلل  يل مهيم ليه همن يهد

   أما بعد:عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً   له
 يي  عبال ييه و ييده ك شييري  لييه  كمييا قييال   قييد ت ييق اهلل اخل ييق لغاييية عظمييى و كميية بالغيية 

ََ إاكَ لايَيع بنيييدنونا  عيييان:  نييي يييتن اع ايييَن َواإلا و يييو سيييبيانه تييي  عييين ت قيييه وعبيييال حل  ك   َوَميييا َتَ ق 
  رتكهحل إييًل ومل ييي  اوك يهييره كفيير حل  ولكيين ميين رمحتييه و كمتييه أنييه مل   قهييحل عبثًيي  ينفعييه إ ييا حل

لاييَئلَ َيكنييوَن بيم بيي   يحل سييبيم عبال يه وطريييق طاعتيه   ييأنبل إلييهحل الكتييت  وأرسيم إليييهحل الرسيم 
ع يييى تيييريه مييين الكتيييت   ا كيييان أن أنيييبل اهلل القيييرآن مهيمنًييي لا نَيياسا َع َيييى ال َيييها  نَجيييةل بَيع يييَد الر سنيييما 

َوأَنبَل نَييا  اهلل يبيي وات اهلل وسييلمه ع يييه وأنبلييه ع ييى تيياي النبييي  وأشييرم الرسيي   حممييد بيين عبييد
قً  قد منَرييدد نًيي اإالَي ييَ  ال كاتَيياَب بايياحلَ  ييَن ال كاتَييابا َومنَهي ما َ يََدي ييها ما بتب ييي    مث أمييره عييب وجييم َعَ ي ييها  الدَمييا بيَيي  

يين رَبديي َ  كتابييه   يييا الكتييابيبيي   اثانيًيي ا يًييوأو ييى إليييه و  يَييا أَيي َهييا الَرسنييولن بَي ديي   َمييا أننييباَل إالَي ييَ  ما
َ لا َناسا َما نينبدَل إالَي هاحل   ويفسره َر لاتنبَي د  .َوأَنبَل َنا إالَي َ  اليدك 

َر َوإانَييا لَييهن حَلَييا اظنونَ مث قهييى سييبيانه كفيين كتابييه  ومقتهييى ذليي   فيين  إانَييا حَن يينن نَيبَل نَييا اليييدك 
ييَيو َ  ك يَنَفيصن َميالل َوك وطرييق النجياق  -ين عنيد اهللو يو اليد- هميا أيبيم اإلسيل    سنة نبييه 
 .إاكَ َمن  أََ ى الَ َه باَق  ٍت َس ايحلٍ  *بَيننوَن 

ولكيي  يتيقييق  يييا القهيياء اإل يي  قييية اهلل  يييه األميية ع ميياء ربيياني   وجهابيييق متقيي   أ نييوا 
وترييف   و أويم اعا        عنها انتيال الب أعمار حل يف  فن السنة و دوينها ونق ها  ونفوا

يين  »: لقييول النييخ  ا   كييانوا آييية  ييي م العقييول وتييري األلبيياب  مرييداقً الغييال  َك  َيييبَالن طَاإاَفييةل ما
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قد  َ أَم رن الَ ها َو نحل  َكَيلا َ   أنَميتا ظَا ارايَن َعَ ى احلَ   (1).«َك َيهنر  نحل  َمن  َتَيَ نحل  َ َن يَأ ِتا
 عبييد. وكيييل  ذكيير أمحييد بيين  نبييم: إن مل يكونييوا أ ييم احلييديج  ييل ألره ميين  ييحل  اإلمييا قييال

 أ حل أ م احلديج. اهلل بن البارك وع   بن الدي  والب اره وتري حل
وكييان ميين  ييؤكء الع ميياء األ ييياذ  اإلمييا  الكبييري احلييا ن حممييد بيين إياعيييم الب يياره رمحييه اهلل 

أول مريينف يف   و ييو «اعييامص الريييين»هر ا كتابييه كييان أشيي    عييان   ريينف الكثييري ميين الكتييت
 .كما يبر  بيل  األإمة رمحهحل اهلل  الريين اجملرل

  بيي  شييار  لييه وحتريير  اتايًبيي اوأولييوه ا تماًميي ولعظييحل شييأن  يييا الكتيياب أقبييم ع يييه الع ميياء
ويبيينفوا يف شيييوته ورجالييه وتريبييه  ويف مناسييبات األبييواب والييرتاجحل  وتييري ذليي   ييا  ييو معييروم 

 شهور.م
رمحييه  ل يييا ن ابيين  جيير العسييقلي « ييتن البيياره»وكييان ميين أعظييحل الشييرو  ل جييامص وأشييهر ا 

 .اهلل
 والسيمى: -الييه بي  أييدينا-وكيا كان من أشهر ال تررات وأج هيا حترير اإلميا  الببييده 

 .«التجريد الررين أل اليج اعامص الريين»
واتترياره  « يتن البياره»وشير ه  «امص الريييناعي»وقد أكرم  البياره باكعتنياء تييا الكتياب 

عبميييت ع يييى وكنيييت قيييد  (2) ص  ييييه الكتيييت أنفيييَ أوقييياِت وأكثر يييا   قهييييت مييي«حترييير الببييييده»
ع يي  تيييا  شيير  ل تريير الببيييده ميين  ييتن البيياره  ووا ييق ذليي  مشييورق بعيية أ ييم الع ييحل إعييدال

يييه  وأن يييو ق  لييا ير يييه   اسييت رت اهلل  عييان يف ذليي   وسييألته أن يييردق  اإلتييلص  العمييم  
و هيي ه  جبييوله ع ييى إمامييه  يعينييوشييرعت يف ذليي  منييي أكثيير ميين سييت سيينوات  ونسييأل اهلل أن 

 و و يقه وكرمه.
   تبيي  ي الكثييري  ييا ينبغيي  التنبيييه ا ييديثً  اويف أثنيياء عم يي   يييا  ققييت حتريير الببيييده  ييديثً 

                                                                                                  
 .5559حل: متفق ع يه  و يا لفن مس ( 1)
 وقد كنت أسريًا يف سجون الظال    جع ها اهلل أنيس  يف أسره. (2)
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األ اليييج  وإيييراله لييبعة الع قييات   ع يييه   ييا تييالف  يييه الريينف شييرطه  كتكييراره ل كثييري ميين
 ييا ميص ميا  يات الرينف  قمت بإ رال  يا التيقيق لتعحل به الفاإدق  وتري ذل  من ال الفات  

بإ يييا تها إلييييه  ييييبق عييين تري يييا  وشييير ت تريبيييه مييين   قميييت -و ييي  ع يييى شيييرطه-مييين أ الييييج 
اهلل مفرييي ة يف  ييييا   وأشيييياء أتييرد سييييجد ا القيييار  بيييإذن « ييده السييياره مقدمييية  يييتن البييياره»

 أن  تحل بيل   اإد ه و ستكمم مقايبده. االكتاب  راجيً 
مييين  -ميييا  يهيييا مييين جهيييد كبيييري ع يييى- بوعييية و يييا شيييجع  ع يييى ذلييي  ميييا رأيتيييه يف النسييي  ال

  مييص مييا يف  يييه النسيي  ميين أت يياء ون تقيقهييا والتنبيييه ع ييى مييا  يهييابييإيرال األ اليييج ل اكتفاإهييا
 هحل بعًها  يها.يق د الكثري من حمققيها بعه

 يييا الكتيياب  لييا رأيتييه ميين  يبييييية وقييد سييعيت منييي سيينوات ل يرييول ع ييى نسيي ة ح وطيية
وم ييارلق  ظييروم األسيير وا جييرق ييال بييي  وبيي  مييا أريييد  اكتييتلم يف النسيي  ال بوعيية  ولكيين

 عقيدت العيب  ع يى  يب ه  قاب ية نسي ة ال ترير بيبعة النسي    الييت عشيتها وأعيشيها الكا رين
بييبعة نسيي  يبيييين الب يياره الشييهول  ييا بالرييية والدقيية  وكيييا بييالرجوع إن مييا و  بوعيية لييه  ال

إرشيييييال » ل رييييييين   واإلميييييا  القسييييي لي يف شييييير ه« يييييتن البييييياره»قاليييييه احليييييا ن ابييييين  جييييير يف 
   لا  ما من عناية تايبة بهبط ألفاظ الريين وروايا ه.«الساره

 عملي في هذا الكتاب
ل قواعيد التبعية يف  او ًقي الرتقييحلعلميات  ت  وو يعكامًل  اشكم  ب ً  ب ت النص بال :أوًل 
 .عن تريه   وميبت كل  النخ ذل 
  .متس سًل  ااأل اليج  رقيمً  رقمت :اثانيً 
 يبييييين الب ييياره ليسيييهم الرجيييوع إلييييه  ذكيييرت بعيييد كيييم  يييديج يف ال ترييير رقميييه يف :اثالثًـــ
 .باق  رمحه اهلليف ذل   رقيحل الشي  حممد  ؤال عبد ال وا بعت
اكتتريار  امراعيًي  متس سًل  امرقمة  رقيمً  و عت  راجحل األبواب من يبيين الب اره  :ارابعً 

  ل ريييين ع ييى رواييية أ  ذر ا ييروه -يف تالييت األ يييان- ايف ذليي  ليناسييت ال تريير  ومعتمييدً 
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 يف شر ه. ابن  جر اليت اعتمد ا احلا نو 
 ا عها من السور.عبوت اآليات القرآنية إن مو  :اخامسً 
  أو إن كييييل  اعييييامص الرييييييناأل اليييييج بييييالرجوع إن  بعيييية عر ييييت ميييين أتييييحل يف :اسادًســــ

 .احلا ن يف  تن الباره
أ  يييت ذليييي  إن  -:  قييييد كقولييييه ميييثًل - إذا أشييييار الرييينف إن مو ييييص يف ال ترييير :اســـابعً 
 مو عه.
 «مقدميييية  ييييتن البيييياره ييييده السيييياره »لغريييييت األلفيييياظ ميييين  اذكييييرت يف ا ييييام  شيييير ً  :اثامًنــــ

 .ل يا ن ابن  جر
 و ا له  ع ق بيل  ما ي  : 

اجتهييدت يف اسييتيعاب مييا ذكييره احلييا ن ميين شيير  ليفلفيياظ الييوارلق يف أ اليييج ال تريير   -1
 سود ك مات يسريق  ركتها لو و  معنا ا.

ناسيت لي يسيري باتتريار أو بتريرم اقتهى األمير يف بعية الوا يص نقيم كيل  ابين  جير -2
 ترر.ال 
  الينبهب ها بالشيكم يف  امل أورل ما ييكره احلا ن من  بط أللفاظ األ اليج  مكتفيً  -3

 يف  ب ها أورل ه. اأما إذا ذكر احلا ن وجو ً 
  ن ك أثقم ا ام  بيل . اتالبً  أثبت شر  ال فن الغريت يف أول مو ص له ومل أكرره -4
وقييد أورل مييا ييييكره  إلمييا  الفاإييدق  «بيياره ييتن ال»دلت بعيية الفواإييد ميين شيير  احلييا ن يف  -5

ان أكثر  اإدق أو أقرب إن الفهحل  وو عت ذلي  بي   للي   كييا يف الشر  لون القدمة إذا ك
 ليتميب عما نق ته من القدمة. )..(
ذليي  إن  وعييبوتاأللفيياظ اليييت ييييكر ا احلييا نيف ديييالق يف اإليهييا   بعيية ذكييرت معيياي  -6

 .من كتت ال غة مردره
  عها يف الفتن لريجص إليها القار  إذا أرال اكستبالق.اأ  ت شر  بعة األلفاظ إن مو  -7
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 .«شر  تريت حترر يبيين الب اره من  ده الساره»وقد ييت  يا العمم بي: 
 شرطه و   كالتاي: -رمحه اهلل- الببيده اإلما  تالف  يه الوا ص اليتنبهت ع ى  :اتاسعً 
. وقيد نبهيت ع يى ا يديثً  (92) و سيع  اثني  وقيد ب غيت:  األ الييج  كراره ل كثري مين -1

 ذل  يف الو ص الكرر لون تريه.
 وقد ا بعت يف اتتياره ل يديج الكرر شرط الرنف أو يبنيعه يف كتابه.

وقيد شيرط الرينف أك يييكر   إيراله لبعة الع قيات الييت مل يري ها الب ياره يف يبييييه -2
.  وجيييت  نبييييه القييار  ع يييى ذلييي   وإك ظييين احليييديج متريييًل  اان مسييندً ميين األ الييييج إك ميييا كييي

 .ا ديثً  (17) سبعة عشر :وقد ب غت  يه األ اليج الع ق من أ اليج الريين الويبولة.
بعة األ الييج الع قية ولكين  يا ويبي ه الب ياره يف مو يص آتير مين  اوقد أورل الرنف أيهً 

تريير  واخل ييت  يهييا سييهم  وقييد نبهييت ع يهييا يف ميين ال  مو ييًعا اثيي  عشييره  و يي  يف يبييييي
 موا عها.

يف  امبسيوطً منهيا ميا رواه و رك   اليت روا ا الب اره حتررقأورل الرنف بعة األ اليج  -3
يف ا ييام   أذكيير احلييديج البسييوط اوأ يانًيي  وقييد نبهييت ع ييى بعيية  يييه الوا ييص  مو ييص آتيير

 .ل فاإدق اإمامً 
نبهيت ع يى بعهيها يف مو يعه  وأعر يت عين تري يا  ييج  يف موا يص أتيرد و ناك حالفيات

 ك أثر له ع ى الكتاب.
   قييد  ييرك الكثييري ميين األ اليييج مييا يف الريييين ميين أ اليييج مل يسييتوعت الريينف :اعاشــرً 

اليت ع ى شرطه  ليا  قد أثبتها يف موا عها من الكتياب  سيت  ر ييت يبييين الب ياره  سيود 
 .-وكيل   عم الرنف-ترد أحلقتها تا بعة الوا ص اليت ار ب ت بأ اليج أ

  نييا ذليي  عيين مقرييول الكتيياب يين ك  رج يفومل أقرييد اسييتيعاب مييا يف الريييين ميين ديييالات
يريييير  بييييه يف  وإن ملميييين يبيييينيعه  اسييييتقرأ هأو  ييييا   ع ييييى شييييرط الريييينف ومل أ ييييف إك مييييا كييييان

 . ا ام أثبته يف -ديالق  اإدق و يه-وما كان تري ذل    مقدمته
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أ الييييج الرييييابة ر ييي  اهلل عييينهحل يف أسيييباب النيييبول   يييإن  يييا  كيييحل الر يييوع  : يييفتهو يييا أ
   وقد أورل الرنف بعهها و رك أكثر ا.اا فاقً 

وذكييرت   تييري  ييرقيحل أ اليييج ال تريير متس سييًل  اتايًبيي اوقييد رقمييت أ اليييج البيييالات  رقيًميي
   كييا ...  لتتمييب  و قيوو يعت البييالات بي  مع  الب ياره  وموا يعها  ييهيبيين يف  هاأرقام

وكيييييا احليييال يف كييييم ميييا أثبتييييه يف ا يييام  مييين  ع يقييييات لتتمييييب عيييين شييير  احلييييا ن -عييين األيبيييم 
 .  -ل غريت

  ديج. (156) ئةوم مخس و  ستة :البيالاتوقد ب غت  يه 
 .«الب اره يبيين إرشال القاره لبيالات حترر»وييت  يا العمم بي 

اعيييامص »يبيييا ت كتييياب  -رمحيييه اهلل-ا  الب ييياره ل ميييحتريييرق ذكيييرت  رمجييية  حـــادي عشـــر:
 يبا ت ال ترر. -رمحه اهلل-أيبم  يا الكتاب  وكيا  رمجة ل ما  الببيده  «الريين

ليسيهم  أل اليج الكررق والع قية الييت أورل يا الرينفقاإمة باأر قت مص الكتاب  ثاني عشر:
 .الرجوع إليها

 .ويات ميتل ا هرسً يف آتر الكتاب و عت  ثالث عشر:
  عها بإذن اهلل  عان.اويف التيقيق أشياء أترد ي ول استقراؤ ا  جيد ا القار  يف مو 

  وتاييية ال اقييةالوسييص و   ومب يي   يييا جهييد القييموك أدعييحل أي و يييت  يييا الكتيياب  قييه  ولكيين 
ي»: أي أرجيو أن أكيون  ين قيال  ييهحل النيخ  تييا العميمو سيخ  سعى واعهيد ال رَأً َنَهيَر ال َيهن ام 

َمع َها َ أََلاَ ا إاَن َمن  ملَ  َيس  يَه لَيهن   يَاَص َمَقاَلنا  َيَوَعاَ ا مثن يٍه كَ  اق  يما  اق  يٍه إاَن    َيرنَب َ اما يما  اق  َورنَب َ اما
ن هن    (1).«َمن   نَو أَ ي َقهن ما
  و يو ع يى ذلي  ويسيد ت  يه  ويريين ت يأه  ييسير  ييا العميم مين ييتحل نقريهأن ولعم اهلل 
 مأجور بإذن اهلل  عان.مشكور 

                                                                                                  
   ويبييه.2658  والرتميه: 27/355:   وأمحد3662رواه أبو لاول:  (1)
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 ور يقيي  يف امتنيياي لشييي   ويبييديق عظيييحل شييكره و جبيييم وك يفييو   يف  يييا القييا  أن أقييد  
الشييي  اجملا ييد أ  عبييد اهلل الهيياجر )عبييد الييرمحن الع يي ( ع ييى مييا كييان  يفأسييرهو   جييرِت وجهيياله

 وأن ير ص لرجته ويثبته.منه من عون ي ع ى إما   يا العمم  نسأل اهلل أن جيبل مثوبته 
أ  تالييييد لشييييي  واشيييياوره شييييي  أميييي  اهلل البال العلميييية أ قييييد  جببيييييم الشييييكر لكييييم ميييين كمييييا

 التيقيق نسأل اهلل أن جيبيهحل تري اعباء. مراجعتهحلشي  تل  اهلل رمحيت ع ى لالغبنوه وا
ن يبييواب يييه مييلوجهييه الكييرمي  ومييا كييان   اوجيع ييه تالًريي  بعم يي   يييا يييا وأسييأل اهلل أن ينفييص 
أنيييا راجيييص عنيييه و   مييين ت يييأ  مييين نفسييي  والشيييي انوميييا كيييان  ييييه    مييين اهلل و يييده ك شيييري  ليييه

 وأستغفر اهلل منه.
 وكتبه

 أبو دجانة
 ي  الَبْحِطيطِ  ربيع محم د ْبُن محمود

 عفا اهلل عنه
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 ترجمة اإلمام البخاري رضي اهلل تعالى عنه
 نسبه ومولده

أبو عبد اهلل حمميد بين إياعييم بين إبيرا يحل بين الغيريق لؤمن  يف احلديج اإلما  اع يم أمري ا  و
   ومات ع ى ذل .ع ى لين قومه ا ارسيً كان جده بَير لاد بَه   .بن بَير لاد بَه اععف 

  : جعفييهوإ ييا قيييم ل ب ييار   خبييارد اي  و  اععفيي هوابنييه الغييريق أسيي حل ع ييى يييد اليمييان الب ييار 
 (1)إسل . وكء  ياألنه مون  ان 

 (2).ع ى ش ء من أتباره إنه مل يقف : قد قال ابن  جر :وأما ولده إبرا يحل بن الغريق
 « ار يييه»ذكييير ليييه ابنيييه  رمجييية يف قيييد كيييان مييين أ يييم الع يييحل واليييورع  و  إياعييييم واليييد حمميييد: وأميييا 

  يف وذكييره ابيين  بييان  بيين ديييد ويبييا ن ابيين البييارك بك تييا يديييه وقييال: إنييه يييص ميين ماليي  ومحييال
 هيييرو   إياعيييم بيين إبيرا يحل بيين الغييريق اععفيي  أبييو احلسيين :يف ال بقيية الرابعيية  قييال كتياب الثقييات

 (3).رود عنه العراقيون  عن مال  ومحال بن ديد
: لت ت ع ى أ  احلسن إياعيم بين إبيرا يحل عنيد قال أمحد بن  فص وذنكر من ورعه ما رواه

 (4).ن شبهةم امو ه  قال: ك أع حل يف مجيص ماي لرإً 
بب ارد بعد يبلق اعمعة ليثل  عشيرق لي ية ت يت مين شيهر شيوال  -رمحه اهلل-الب اره  ولد

 (5).سنة أربص و سع  وماإة
 نشأته وطلبه للعلم ورحالته
 أميه يرأت وقيد ابت ي  يف يبيغره بيي اب بريره    يف  جير أميه امات أبوه و و يبغري  نشيأ يتيًمي

                                                                                                  
 .1/67 : ييت األياء  2/323 : اري  بغدال( انظر: 1)
 .477(  ده الساره: 2)
 .98/ 8 :الثقات كبن  بان( الردر السابق  3)
 .19/239 ل ي خ: اري  اإلسل  ( 4)
 .1/67 : ييت األياء( 5)



  

 (16) 

  ييا  ييه قيد رل اهلل ع يى ابني  بريره بكثيرق لعاإي  :نا   قال  ايف ال اخل يم ع يه السل  إبرا يحل
 (1). أيببن وقد رل اهلل ع يه برره

قييال أبييو جعفيير حممييد بيين أ   يياي الييوراا: ق ييت أل  عبييد اهلل أمييا عيين بداييية ط بييه ل ع ييحل  قييد 
أ ميت  فين احليديج  :حممد بن إياعيم الب اره: كيف كان بدء أمرك يف ط ت احليديج  قيال

مث ترجت مين الكتياب بعيد العشير  جع يت أتت يف إن   نا يف الكتاب وي عشر سن  أو أقموأ
  ميا طعنيت يف سيت عشيرق سيينة  فظيت كتيت ابين البيارك ووكييص وعر يت كييل    اليدات   وتيريه
  مييا   مث ترجييت مييص أميي  وأتيي  أمحييد إن مكيية  أقمنييا تييا إن ط ييت احلييديج   ييؤكء وأقيياوي هحل

كتياب التياري    تويبينف  جع ت أيبنف قهايا الريابة والتابع  وأقاوي هحلطعنت يف مثان عشرق 
وقييم اسييحل يف التيياري  إك ولييه عنييده قريية إك أي    يف ال ييياي القمييرق إذ ذاك عنييد قيير الرسييول 
 (2)كر ت   ويم الكتاب.

 وقد ارتم الب اره ل  ت الع حل وياع احلديج إن كثري من الب دان.
ومرييير  لقييييتهحل   أليييف رجيييم ميين أ يييم احلجيياد والعيييراا والشييا  أكثييير ميين : لقيييترمحيييه اهلل قييال

َكييرتات  أ ييم الشييا  ومريير واعبيييرق ميير    وأ ييم البرييرق أربييص مييرات  وباحلجيياد سييتة أعييوا   وك 
 (3).أ ر  كحل لت ت الكو ة وبغدال مص حمدث  تراسان

 أم ييييت أليييف   اقيييال: لت يييتن ب ييي    سيييألوي أن أنم ييي  ع ييييهحل لكيييم مييين كتبيييت عنيييه  يييديثً و 
 (4). ديج أللف رجم  ن كتبت عنهحل

  ليييَ  يييهحل إك يبييا ت  ييديٍج  كييانوا وقييال قبييم مو ييه بشييهر: كتبييت عيين ألييف ومثييان  رجييًل 
 (5).يقولون: اإل ان قولل وعممل  يبيد وينقص

                                                                                                  
 .478 (  ده الساره:1)
 .12/393 :سري أعل  النبلء  2/216 :طبقات الشا عية الكرد( انظر: 2)
 .12/457 :سري أعل  النبلء( 3)
 .12/395 :سري أعل  النبلء( 4)
 ( الردر السابق.5)
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كييان أبييو عبييد اهلل   :قييال  اشييد بيين إياعيييميف احلفيين   وجييبلً  وكييان رمحييه اهلل آييية يف اليييكاء 
 كنييا    ين أ يى ع ييى ذلي  أييا    ت يف معنيا إن مشيياي  البريرق و يو تيل   ييل يكتيت الب ياره
 إنكميا قيد :ابعيد سيتة عشير يوًمي ا قيال لنيا يوًمي  إن  ختت ف معنا وك  كتيت  ميا  رينص :نقول له
 أترجنا إليه ميا كيان عنيدنا  يبال ع يى مخسية عشير   ما كتبتما  وأحليتما  اعر ا ع   أكثرما ع 

أ يرون أي  : ين جع نيا حنكيحل كتبنيا مين  فظيه مث قيال   قرأ ا ك ها عن ظهير ق يت  ألف  ديج
 (1) عر نا أنه ك يتقدمه أ د.  ا وأ يص أيام أتت ف  درً 
 (2).وأ فن ماإيت ألف  ديج تري يبيين  أ فن ماإة ألف  ديج يبيين الب اره:وقال 

أكثييير  ميييا عنيييده كتبيييت عييين أليييف شيييي  وأكثييير  عييين كيييم وا يييد مييينهحل عشيييرق آكم و   :قيييالو 
 . ديج إك أذكر إسناله

قيال حمميد بين أ   ياي وراا الب ياره: ق يت أل  عبيد اهلل حمميد بين إياعييم: تفين مجييص ميا 
 .قال: ك  فى ع   مجيص ما  يه  ألت ته يف الرنف

قال أبو بكر الك يواي: ما رأيت مثم حممد بن إياعيم كان يأتيي الكتياب مين الع يحل  ي  يص و 
 (3)طلعة  ييفن عامة أطرام احلديج من مرق وا دق.ع يه ا

 ورعه وعبادته وزهده 
: يف كيان كميا قيال ابين كثييريو لكتياب اهلل   ا  قارإًيا  قواًميا  يبيوامً اكيان رمحيه اهلل ميص ع ميه عابيدً 

والرتبيييية يف اآلتييييرق لار   والب ييييد يف الييييدنيا لار الفنيييياء  تاييييية احلييييياء والشييييجاعة والسيييي اء والييييورع
  (4).البقاء

 .ااهلل وك حياسب  أي اتتبت أ دً  ىي ألرجو أن ألققال رمحه اهلل: إ

                                                                                                  
 .458/ 12 :سري أعل  النبلء( 1)
 .222   2/218 :طبقات الشا عية الكرد( 2)
 .486 (  ده الساره:3)
 . 14/532: البداية والنهاية( 4)
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 (1).قط مني ع مت أن الغيبة  را  اما اتتبت أ دً  وقال:
ويقرأ يف كم ركعة عشيرين آيية   تحل  ل لي ة من شهر رمهان  ير كان جيتمص إليه أيبيابه أو و 

النرييف إن الث ييج ميين القييرآن  ي ييتحل وكييان يقييرأ يف السييير مييا بيي    وكيييل  إن أن  ييتحل القييرآن
ويكيون تتميه عنيد اإل  يار    وكان  تحل بالنهار يف كم يو  تتمية  عند السير يف كم ثل  ليال

 .عند كم تتمة لعوق مستجابة :كم لي ة ويقول
انظيروا أه شي ء  :  ما قهيى يبيل ه قيال  ذات يو    سعه البنبور سبص عشرق مرق وكان ير  

  ومل يق يص يبيل ه اشير مو يعً ع نظروا  إذا البنبور قيد ورميه يف سيبعة   لِت يا اليه آذاي يف يب
 (2).كنت يف آية  أ ببت أن أمها  :وقال

: ال هيحل يبيلق ال ييمليه حمنتيه قيال بعيد أن  ير  مين   يدثت وعنيدماجماب الدعوق رمحه اهلل  وكان
 (3). ما ي شهر  ن مات .إنه قد  اقت ع َ  األرض  ا ر بت  اقبه  إلي 

قييال: مييا ينبغيي  ل مسيي حل أن يكييون كاليية إذا لعييا مل يسييتجت لييه   قالييت لييه امييرأق أتيييه:  هييم و 
نعييحل  لعييوت ر  ميير    اسييتجاب ي    ييحل أ ييت أن  : بينييت ذليي  ميين نفسيي  أو جربييت  قييال

مث قيال: ميا  اجية السي حل إن  .ألعو بعد ذل     ع ه ينقص من  سناِت  أو يعجيم ي يف اليدنيا
 (4). مالكيب والب

 أخالقه وشمائله
  كثييييري اإلنفيييياا يف سييييبيم اهلل  مجييييص ميييين ا    يًمييييا  سيييي يً اكييييان رمحييييه اهلل  سيييين اخل ييييق  كر ًيييي

 الرفات احلميدق والشيحل النبي ة ما ك يسص القا  ل بسط  يها.
قال حممد بن أ   اي: وكان يتردا بالكثري  يأتي بيده يبيا ت احلاجية مين أ يم احليديج  

                                                                                                  
 . 485(  ده الساره: 1)
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وكيان ك يفارقيه    العشرين إن الثلثي   وأقيم وأكثير  مين تيري أن يشيعر بييل  أ يد  يناوله ما ب 
وذليي  أن الرجييم أتييري بعييدل مييا كييان -إيية لر ييحل ايبييرق  يهييا ثلمث امييرارً  ورأيتييه نيياول رجييًل   كيسييه

ع يييحل ي ييأرال أن يييدعو   قيييال لييه أبييو عبيييد اهلل: ار ييق  واشييتغم كيييديج آتيير كيييل  - يهييا ميين بعيييد
 بيل  أ د.

بيثل  تريال ميص  اكان حممد بن إياعيم حرويًبي  :وكان احلس  بن حممد السمرقنده يقول
وكييان ك   وكييان ك ي مييص  يمييا عنييد النيياس  كييان ق يييم الكييل   :مييا كييان  يييه ميين اخلرييال ا مييولق

 كم شغ ه كان يف الع حل.   يشتغم بأمور الناس
يف منبليييه   جاء يييه جاريييية  وأرالت قيييال عبيييد اهلل بييين حمميييد الرييياريف: كنيييت عنيييد أ  عبيييد اهلل و 

اليدتول   عثيرت ع يى حميرق بيي  يدييه   قيال  يا: كييف مشيي   قاليت: إذا مل يكين ال رييق كيييف 
أمشيي    بسييط يديييه  وقييال  ييا: اذ ييخ  قييد اعتقتيي . قييال:  قيييم لييه  يمييا بعييد: يييا أبييا عبييد اهلل 

 (1).ع تأتهبت  اعارية  قال: إن كانت أتهبت   إي أر يت نفس   ا  
 شيوخه وتالميذه

مل  وأنييه  ليييَ  يييهحل إك يبييا ت  ييديج اكتييت عيين ألييف ومثيان  نفًسيي قيد  قييول الب يياره أنييه  
يف  ييده    وقييد عقييد ابيين  جيير لشيييوخ الب يياره  رييًل كتييت إك عميين قييال اإل ييان قييول وعمييمي

  يا م  رها: ينيررون يف مخَ طبقاتالساره  وذكر أ حل 
  مثييم حممييد بيين عبييد اهلل األنريياره  دثييه عيين محيييد  التييابع ميين  دثييه عيين  :ال بقيية األون

 .ومثم مك  بن إبرا يحل  دثه عن يبيد بن أ  عبيد
  كيدل  بين أ  إيياس   من كان يف عرر  ؤكء لكن مل يسمص من ثقات التيابع  :ال بقة الثانية

 .وأ  مسهر عبد األع ى بن مسهر
بييم أتييي عيين كبييار  بييص   ن مل ي ييق التييابع و ييحل ميي   يي  الوسيي ى ميين مشييا ه :ال بقيية الثالثيية

وحيييين بييين   وع يي  بييين الييدي   ونعيييحل بييين محيييال  وقتيبييية بيين سيييعيد  كسييي يمان بيين  يييرب   األ بيياع
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 .وأمثال  ؤكء  وأ  بكر وعثمان اب  أ  شيبة  وإسياا بن را ويه  وأمحد بن  نبم  مع 
وأ   يياي   كميمييد بيين حييين الييي     ر قيياؤه يف ال  ييت وميين يييص قب ييه ق يييًل  :ال بقيية الرابعيية

 .الراده
كعبيد اهلل بين محيال    قو  يف عدال ط بتيه يف السين واإلسينال ييص مينهحل ل فاإيدق :ال بقة اخلامسة

 (1).اآلم  
 اكيان جيتميص يف جم سيه ببغيدال أكثير مين عشيرين ألًفي   أتي الع حل عين الب ياره ت يق كثيري وقد

 .من  لمييه اامص الريين من الب اره  سعون ألفً كر الفربره أنه يص اعوذ يأتيون عنه. 
أبيو عيسيى الرتمييه  وأبيو  ياي  وإبيرا يحل بين و ن رووا عنه: اإلميا  مسي حل يف تيري يبييييه  و 

حممد بن إسياا بن تب ية  وحمميد بين و ويباحل بن حممد جبرق    بن أ  الدنياواإسياا احلر   
 (2)وتري حل.  يوسف الفربره راوه الريين

 أهل العلم عليه ثناء
وكثيرق مناقبيه  وأذكير   أثىن الكثري من الع ماء ع ى اإلما  الب اره لع مه و هي ه  وعظييحل شير ه

  نا نبيق يسريق من ذل :
 قال اإلما  أمحد: ما أترجت ترسان مثم حممد بن إياعيم.

ك و   وقيييال إميييا  األإمييية ابييين تب ييية: ميييا رأييييت تيييت ألمي السيييماء أع يييحل كيييديج رسيييول اهلل 
 أ فن له من حممد بن إياعيم الب اره.

 : مل ير الب اره مثم نفسه. عنه ع   بن الدي  وقال
 وقال رجاء بن رجاء:  و آية من آيات اهلل مش  ع ى ظهر األرض. 

والقيييد  ع يييى سييياإر   والقتيييدد بيييه يف أوانيييه  وقيييال ابييين كثيييري:  يييو إميييا  أ يييم احليييديج يف دمانيييه
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 .أ رابه وأقرانه
عبيييد اهلل احلييياكحل يف  ييياري  نيسيييابور:  يييو إميييا  أ يييم احليييديج بيييل تيييلم بييي  أ يييم  وقيييال أبيييو

 النقم. 
: وكييان ميين وقييال .يف الييورع والعبييالق ارأًسيي  يف الع يحل ارأًسيي  يف اليييكاء االييي خ: وكييان رأًسيي وقيال

   .ومل   ف بعده مث ه رمحة اهلل ع يه  أوعية الع حل يتوقد ذكاء
 الب اره جبم احلفن وإما  الدنيا يف  قه احلديج.وقال ابن  جر: أبو عبد اهلل 

والعيول ع ييه   وشيي  اليؤمن   وقيدوق الو يدين  السيبك :  يو إميا  السي م   يا  اليدينوقال 
   .و ا ن نظا  الدين  يف أ اليج سيد الرس  

  ييو كييان يف دميين  -الب يياره يعيي -يقييول: اكتبييوا عيين  يييا الشيياب وكييان إسييياا بيين را وييية 
 ك تا  الناس إليه لعر ته باحلديج و قهه. احلسن
قيال حمميد بيين محيدون بين رسييتحل: يعيت مسي حل بيين احلجيا   وجياء إن الب يياره  قيال: لعيي  و 

 .أقبم رج ي  يا أستاذ اكستاذين  وسيد ا دث   وطبيت احلديج يف ع  ه
والتييييياري  ومعر ييييية وقييييال الرتمييييييه رمحييييه اهلل: مل أر يف العيييييراا وك يف تراسييييان يف معر ييييية الع ييييم 

 .األسانيد أع حل من الب اره
قييال احلييا ن ابيين  جيير: ولييو  تيييتن بيياب ثنيياء األإميية ع يييه   يين و يييا تييية ميين  ييية  وقييد 

 (1). ياك كر ك سا م له  لف  القرطاس  ونفدت األنفاس   أتر عن عرره
 مصنفاته

ميية و فيين تييا السيينة  وميين يبيينف الب يياره رمحييه اهلل الكثييري ميين الريينفات اليييت نفييص اهلل تييا األ
  يه الرنفات:
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  واألوسيط  والريغري  التاري  الكبيريو  -و و أيبم ال ترر اليه ب  أيدينا- عامص الريينا
ور ييص اليييدين يف الرييلق  والقييراءق ت ييف اإلمييا   وت ييق أ عييال   األلب الفييرل  وأسييام  الريييابةو 

  ا بيييييةو   الؤ  يييييف وال ت يييييفو   بسيييييوطالو األشيييييربة  و   اليييييرل ع يييييى اعهمييييييةو   والهيييييعفاء  العبيييييال
قهيييايا و   الفواإيييدو  كيييىن الو   الع يييمو  والسيييند الكبيييري  والتفسيييري الكبيييري   وبييير الواليييدين  الو يييدانو 

 (1)الريابة والتابع  وأقاوي هحل.
 الجامع الصحيحويجدر بنا في هذا المقام أن نذكر نبذة مختصرة عن كتابه: 

اعيامص الرييين السيند مين  يديج رسيول »كتياب  يو ذكر احليا ن ابين  جير أن اسيحل  ييا ال
  وذكيير أن الباعييج ل ب يياره ع ييى  ريينيف  يييا اعييامص  ييو مييا وجييده ميين «يامييهأوسييننه و  اهلل 

كسيييييت الو يييييص جامعييييية بييييي  ميييييا ييييييدتم تيييييت الترييييييين الكتيييييت الييييييت يبييييينفت قب يييييه  وكانيييييت 
تيييه عميييص احليييديج  ييييرك إ   يييل يقيييال لغثيييه يييي   والكثيييري منهيييا يشيييم ه التهيييعيف  والتيسييي 

وقييود عبمييه ع ييى ذليي  مييا يعييه ميين أسييتاذه أمييري الييؤمن  يف   الريييين اليييه ك ير يياب  يييه أميي 
لييو مجعييتحل كتابًييا  :قييال يييج   احلييديج والفقييه إسييياا بيين إبييرا يحل احلنظ يي  العييروم بييابن را ويييه

عييييامص  وقييييص ذليييي  يف ق ييييخ  أتيييييت يف مجييييص ا الب يييياره: قييييال .حترييييرًا لريييييين سيييينة النييييخ 
  وكيييأن  واقيييف بيي  يدييييه وبيييده مرو ييية أذب عنيييه رأييييت رسييول اهلل  وقيييال أيًهييا: .الريييين

 هييو اليييه مح يي  ع ييى إتييرا  اعييامص   أنييت  يييب عنييه الكيييب : سييألت بعيية العييرين  قييال ي
 (2).الريين

ب اهلل أيبين كتياب بعيد كتيا -بعد  و ييق اهلل ليه-وقد اعتىن رمحه اهلل بكتابه عناية  اإقة جع ته 
 (3).ما و عت يف كتا  الريين  ديثًا إك اتتس ت قبم ذل  ويب يت ركعت  :قال عان  وقد 
 (4).و ركت من الريا  حلال ال ول  ك ما يبنإما ألت ت يف كتا  اعامص  :وقال
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  ترجتيييه مييين سيييتماإة أليييف  يييديج  : يبييينفت كتيييا  الرييييين لسيييت عشيييرق سييينةأيًهيييا قيييالو 
 (1)  اهلل  عان.وجع ته  جة  يما بي  وب

 وقد   قت األمة كتابه بالقبول  وأثىن ع يه الع ماء. يا 
ع ييى أن أيبيين الكتييت بعييد القييرآن  -رمحهييحل ال تييه- ا فييق الع ميياء قييال اإلمييا  النييووه رمحييه اهلل:

العبيب الريييان: الب اره ومس حل  و  قتهما األمة بالقبول  وكتاب الب اره أيبييهما وأكثرإيا 
كييان  يين يسييتفيد ميين الب يياره  ويعييرتم  ا رق وتامهيية  وقييد يبيين أن مسيي ًما واإييد ومعييارم ظيي

بأنييه ليييَ لييه نظييري يف ع ييحل احلييديج  و يييا اليييه ذكرنيياه ميين  ييرجين كتيياب الب يياره  ييو الييي ت 
 (2).ال تار اليه قاله اعمهور وأ م اإل قان واحليا والغوص ع ى أسرار احلديج

 وفاته
عظيمية بسيبت ميا أشياعه عنيه حمميد بين حيين اليي    مين أنيه  رمحيه اهلل بعيدما  عيرض  نية  ويف

لي ية   تيويف من ال فظية الييين يقوليون لفظي  بيالقرآن ح يوا   يدعا اهلل كميا  قيد  بيأن يقبهيه إلييه 
السيييبت عنيييد يبيييلق العشييياء لي ييية عييييد الف ييير  ول ييين ييييو  الف ييير بعيييد الظهييير سييينة سيييت ومخسييي  

وعميره اثنتيان وسيتون سينة إك ثلثية      مين يرقنيدقريية ع يى  رسي و ي  وماإت   ول ين خبر ني 
 (3). رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنة  سين جنا ه.اولدً    ومل   فاعشر يومً 

عمييص  انا ًعي ااحليا ن ابين كثيري رمحيه اهلل: وقيد  يرك رمحيه اهلل بعيده ع ًمي وخنتحل  يه الرتمجة بقيول
 (4).ه من الراحلات يف احلياقبم  و مويبول  ا أسدا   ع مه مل ينق ص  الس م 

 
 

                                                                                                  
 .2/255( طبقات احلناب ة: 1)
 .1/14ل نووه: شر  يبيين مس حل ( 2)
 .1/68 : ييت األياء( انظر: 3)
 .14/533 :البداية والنهاية( 4)



  

 (24) 

 ترجمة اإلمام الزبيدي رحمه اهلل تعالى
العبيياس  بييودييين الييدين أ  حمييد  الييديار اليمنييية يف عرييره  األليييت الشيياعر   ييو اإلمييا  احلييا ن

بفيتن -ييده با البَ  -بفيتن العجمية وسيكون اليراء مث جييحل-  جا ر  أمحد بن أمحد بن عبد ال  يف الَشي
 أ د أعيان احلنفية.  نف اليماي احل -الباه

 سيينة تييا  ييويف  و بببيييد الثيياي عشيير ميين شييهر رمهييان سيينة اثنيييت عشييرق ومثا اإيية لي يية اعمعييةولييد 
ميات أبيوه و يو محيم   ييا وقيد  ونيبل النياس يف دبييد  و يه لرجية يف الروايية. ثل  و سع  ومثا اإة

 (1).بايه  ي
و فيينن   أتيي عيين أبييه وتييريه عنييه اخلبرجيي :شيهاب الييدين  قيال   واليده أمحييد بين عبييد ال  يييف

 اعار ًيي  جيييد الهييبط والنقييم  وكييان  سيين اخلييط  اولأب و رييم كثييريً   يف الفقييه والنيييو واآللاب
  ومهير يف اقال ابن  جر: اشتغم كثيريً و  سال يف دمن الشباب.  امر يً  ا ا ظً   ا قيً  اناسكً   اذكيً 

 .عن أربع  سنةق ومثا اإة اثنيت عشر  العربية  ولرس برل ية دبيد مات سنة
نظيحل مقدمية ابين   اناظمي ا  كيي ا قيهي  كيان أ يد أإمية العربيية سرا  اليدينوجده عبد ال  يف 

 (2)اثنت  ومثا اإة. مات سنة    وشر  م ية اإلعراب  وله مقدمة يف ع حل النيوذبابشا
 وللمؤلف عدة مصنفات منها:

 الفواإد والرلت والعواإد.  -
 ب يف اآللاب. نب ة األ با -
 .طبقات اخلواص أ م الردا واإلتلص -
 اعواب الشايف يف الرل ع ى البتدع اعايف. -
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 (1)التجريد الررين أل اليج اعامص الريين. -
 الرابيص والعشيرين مين شيعبان ربعياء ر  من جتريده يو  األقد و و يا األتري  و اليه ب  أيدينا  

 .سنة  سص ومثان  ومثا اإة
 .«حترر يبيين الب اره»أو  «  ترر الببيده»لشهور و و ا

 وللكتاب عدة شروح من أشهرها:
  شيييي  األد ييير  عبيييد اهلل بييين  جييياده الشيييرقاوهل شيييي   « يييتن البيييده شييير  حترييير الببييييده»

بتيقيييق عبييد القييالر حممييد   جم ييدات 3لار الكتييت الع مييية يف  تييهطبعوقييد  ييي  1227التييوس سيينة 
 .ع  
مييييد يبييييديق  سيييين تييييان حم ل شييييي  العلميييية أ  ال يييييت «حلييييم ألليييية الب ييييارهعييييون البيييياره »و

ريير   ييي  ويف م بعيية بييوكا 1299 ييي  طبييص يف توبييال ا نييد سيينة 1357سيينة  التييويف  القنييوج 
جم ييدات سيينة  5  وطبعتييه لار الرشيييد ك ييت سييوريا يف ع ييى  ييام  كتيياب نيييم األوطييار ل شييوكاي

1454.(2) 
واحلسيي   يييا  ييو  ت ييأ إن احلسيي  بيين البييارك الببيييده  انسييوبً م يييا الكتيياب طبييص  يييا وقييد 

  األيبييم الببيييدهاهلل احلسيي  بيين أ  بكيير البييارك بيين حممييد بيين حييين الربعيي   سييرا  الييدين أبييو عبييد
   قال عنه الي خ: البغداله احلنب  

ً
 يويف . ا يي بعييد الرييت  عاي اإلسنال  عدًك  اتريً  اوكان عال

 (3).ه 631 سنة ببغدال يف يبفر
 .اأما يبا ت الكتاب  قد عر ناك به آنفً 

 

                                                                                                  
 .1/96( انظر: معجحل الؤلف : 1)
 .15/1 :الرسالة الست ر ة( انظر 2)
 .259/ 3 :العر يف تر من تر( 3)
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 يديبِ مقدمة اإلمام الز  
البتيييد  بيييالنعحل قبيييم اكسيييتيقاا.  احلميييد هلل البيييار  الريييور اخليييلا  والو ييياب الفتيييا  اليييرداا 

ويبل ه وسلمه ع ى رسوله اليه بعثه ليتمحل مكار  األتلا  و ه ه ع يى كا ية ال  يوق  ع يى 
اا مجيييص الرايييا يف اآل يياا  وع ييى آلييه الكييرا  الويبييو   بكثييرق اإلنفيياا  وع ييى اإلطييلا   يين  يي

 أيبيابه أ م ال اعة والو اا  يبلق لاإمة مستمرق بالعش  واإلشراا.
ل ميا  الكبيري األو يد  مقيد  أيبيياب احليديج   «اعيامص الرييين»أما بعد:  اع حل أن كتياب 

ميين أعظييحل الكتييت الرييينفة يف  -رمحيييه اهلل-لب يياره أ  عبييد اهلل حممييد بيين إياعييييم بيين إبييرا يحل ا
اإلسيل   وأكثر يا  واإييد  إك أن األ الييج التكيررق  يييه متفرقية يف األبيواب  وإذا أرال اإلنسييان أن 
-ينظر احلديج يف أه باب ك يكيال يهتيده إلييه إك بعيد جهيد وطيول  يت   ومقريول الب ياره 

ومقرولنا  نا أتيي أيبيم احليديج  لكونيه قيد ع يحل بيل  كثرق طرا احلديج وشهر ه   -رمحه اهلل
وأمييا الب يياره  إنييه »أن مجيييص مييا  يييه يبيييين. قييال اإلمييا  النييووه يف مقدميية كتابييه شيير  مسيي حل: 

ييييكر الوجييوه ال ت فيية يف أبييواب متفرقيية متباعييدق  وكثييري منهييا ييييكره يف تييري بابييه اليييه يسييبق إليييه 
رقيييه و ريييول الثقييية جبمييييص ميييا ذكيييره مييين طيييرا  يريييعت ع يييى ال اليييت مجيييص طالفهيييحل أنيييه أون بيييه  

وقد رأيت مجاعة من احلفاظ التأترين ت  وا يف مثيم  ييا   نفيوا روايية الب ياره ». قال: «احلديج
-. انتهي  ميا ذكيره النيووه «أ اليج  ي  موجيولق يف يبييييه يف تيري مظا يا السيابقة إن الفهيحل

 .-رمحه اهلل
حميو يية األسييانيد ليقييرب  ان تييري  كييرار  وجع تهييميي ه  مييا كييان كيييل  أ ببييت أن أجييرل أ اليثيي

انتييوال احلييديج ميين تييري  عييت  وإذا أ ييى احلييديج الكييرر أثبتييه يف أول مييرق  وإن كييان يف الو ييص 
الثاي ديالق  يها  اإدق ذكر ا وإك  ل  وقد يأِت  ديج حترر وييأِت بعيد يف روايية أتيرد أبسيط 

  رك األول لبيالق الفاإدق.و يه ديالق ع ى األول   أكتت الثاي  وأ
 يل أ عيرض  اأو مع ًقي اوأما ميا كيان مق وًعي  مترًل  اوك أذكر من األ اليج إك ما كان مسندً 

ذكير   يا لييَ ليه  ع يق باحليديج  وك  ييه-له  وكييل  ميا كيان مين أتبيار الرييابة  مين بعيد حل 
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ييَ  اهللن َعني   -النييخ  ة بيي  سيياعدق  فقيإن سيي هنَمييا ييل أذكييره: كيكاييية مشيي  أ  بكيير وعميير َر ا
 وويبييييته لوليييده يف أن يسيييتأذن عاإشييية وميييا كيييان  ييييه مييين القاولييية بيييينهحل. وكقرييية مقتيييم عمييير 

  وويبيييية اليييببري لوليييده يف قهييياء لييييد ن ميييص يبيييا بيه  وكلميييه يف أمييير الشيييورد  وبيعييية عثميييان 
يج ليييع حل ميين مث إي أذكيير اسييحل الريييا  اليييه رود احلييديج يف كييم  ييد لينييه  ومييا أشييبه ذليي .

ألفاظييه يف الغالييت  مثييم أن يقييول: عيين عاإشيية  و ييارق يقييول: عيين ابيين عبيياس   ارواه  وألتييب  كثييريً 
يقول: عين  ايقول: عن أنَ  و ينً  ايقول: عن عبد اهلل بن عباس  وكيل  ابن عمر  و ينً  او ينً 

  لنييخ عيين ا -يعيي  الريييا -أنييَ بيين ماليي    أ بعييه يف مجيييص ذليي . و ييارق يقييول: عيين  ييلن 
قيال: كييا وكييا   أ بعيه يف مجييص  يقول: إن النيخ  ا  و ينً و ارق يقول: قال: قال رسول اهلل 
 ما  الف ألفاظه   ع ه من اتتلم النس .ذل    من وجد يف  يا الكتاب 

 يف الكتاب اليكور أسانيد كثريق متر ة بالرنف عن مشاي  عدق. وي كمد اهلل
-شي   العلمة نفيَ الدين أ  الربيص س يمان بين إبيرا يحل الع يوه   من ذل : رواييت له عن

ألكثيره  وإجيادق يف البياق    دينية  عيب سينة ثيل   اقراءق م  ع يه ببعهه  وياًعي -رمحه اهلل  عان
وعشرين ومثا ئة  قال: أترنا بيه واليده إجيادق  وشيي نا اإلميا  الكبيري شيرم ا يديث  موسيى بين 

قاك: أترنا به الشي  السيند  لدمشق  الشهور بالعبوي  قراءق م  ع يه عميعه.موسى بن ع   ا
 ل ثاي. االعمر أبو العباس أمحد بن أ  طالت احلجار  إجادق ليفول وياعً 

ومنها: رواييت له عن الشي  الراحل اإلما  وي اهلل  عان أ  الفيتن حمميد ابين اإلميا  ديين اليدين 
والشييي  اإلمييا  تاميية  ع يي  ألكثييره وإجييادق عميعييه. االييدي العثميياي  ياًعيي أ  بكيير بيين احلسيي 

والقا ييي  العلمييية  احلفييياظ ايييَ اليييدين أ  اخليييري حمميييد بييين حمميييد بييين حمميييد اعيييبره الدمشيييق .
احلا ن  ق  اليدين حمميد بين أمحيد الفاسي  الشيريف احلسي  الكي   قا ي  الالكيية  كية الشير ة  

قالوا ثلثتهحل: أنبأنا به الشي  اإلميا  احليا ن شيي   .-رمحهحل اهلل  عان-ميعه إجادق معينة منهحل ع
أنبأنييا قيال:  -العيروم بيابن الرسيا -ا يدث  أبيو إسيياا إبيرا يحل بين حمميد بين يبيديق الدمشيق  

الشييي  اإلمييا  دييين الييدين أبييو بكيير بيين احلسيي  الييدي  اوأتييري بييه عاليًيي بييه أبييو العبيياس احلجييار.
وقا يي  القهيياق جمييد الييدين حممييد بيين يعقييوب الشييرياده إجييادق  -ولييد شييي نا أ  الفييتن-الراتيي  
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عامة. قاك: أترنا به أبو العباس احلجار. قال: أنبأنا به الشي  الراحل احلسي  بين البيارك الببييدق 
قييال: أنبأنييا بييه الشييي  الريياحل أبييو الوقييت عبييد األول بيين عيسييى بيين شييعيت ا ييروه الرييويف قييال: 

ا الشي  الفقيه عبد الرمحن بن حممد بن الظفر الداووله قال: أنبأنيا بيه اإلميا  أبيو حمميد عبيد أنبأن
اهلل أمحد بن محويه السرتس  قال: أنبأنيا بيه الشيي  الرياحل حمميد بين يوسيف الفربيره قيال: أنبأنيا 

 .-رمحه اهلل  عان-به اإلما  الكبري أبو عبد اهلل حممد بن إياعيم الب اره 
  د من  ؤكء اليكورين إن الب اره أسانيد كثريق ب را متنوعة.ولكم وا

وي كمييد اهلل أسييانيد تييري  يييه عيين مشيياي  كثييريين ي ييول  عييدال حل  اقترييرت منهييا ع ييى  يييه 
 ال را لشهر ا وع و ا.

 .«التجريد الررين أل اليج اعامص الريين»وييت  يا الكتاب البارك: بي 
لوجهيييه الكيييرمي  وأن يرييي ن القايبيييد  اينفيييص بييييل  وجيع يييه تالًريييوالسيييؤول مييين اهلل  عيييان أن 

 واألعمال  جباه سيدنا حممد وآله ويبيبه أمجع .
 و يا    الشروع إن شاء اهلل  عان.
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(1) 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل 

:  ال َيها  قيال: يَاع يتن َرسنيولَ  عن عنَميَر ب يَن اخلَ  َيابا  -1 ََْعَمـاُل بِالنـ ي ـاِت  »يَيقنيولن ِإن َمـا ا
ــَرَأةن يـَْنِكُحَهــا   ــى اْم ــا ُيِصــيبـَُها  َأْو ِإَل ــى ُدنـَْي ــُه ِإَل ــْن َكانَــْإ ِهْجَرُت ــَوك  َفَم ــا نـَ ــِر ن َم ــا لُكــل اْم َوِإن َم

  .1.رواه الب اره: . «َفِهْجَرتُُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 

َشيياٍ   َعيين  َعاإاَشييةَ  -8 َيياراَ  ب ييَن  ا َهييا: أََن احل  ييَ  اهللن َعني  ناَ  َر ا  َسييَأَل َرسنييوَل ال َييها  أن د ال منييؤ ما
يَــْأتِيِني ِمثْــَل َصْلَصــَلِة  اأحيانًــ» : َيَقيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها  َكي ييَف يَأ  ايييَ  ال ييَو   ن  َ قييال َرسنييولن ال َييها 

ــ (1)اْلَجــَرِ،  ُه َعَل ــَو َأَشــدع ي   فـَيـُْفَصــمُ َوُه
ــاَل  َوأحيانًــ (2) ــا َق ــُه َم ــُإ َعْن ــْد َوَعْي ــَي  اَعن ــي َوَق يـََتَمث ــُل ل

 .«  فـَُيَكلُمِني فََأِعي َما يـَُقولُ اْلَمَلُك رجاًل 

َهاقَاَلت  َعاإاَشةن  َ  اهللن َعني  يحلن َعن يهن : َوَلَقد  رَأَيي تنهن يَين بالن َعَ ي ها ال َو   ن يفا ال يَيو  ا الَشدايدا ال بيَ َر ا ر لا   َييَيف را
َوإاَن َجبايَنهن لََيتَيَفَردن 
  .2.رواه الب اره:  .اَعَرقً  (3)

ناَ   -8 َهاَعن  َعاإاَشَة أن د ال منؤ ما َ  اهللن َعني  : أََولن َما بنداَ  باها َرسنيولن ال َيها  َر ا يَن ال يَو   ا  قَاَلت  ما
يَا الَراحَلةن يفا النَيو  ا  َ كَ  َيلءن الر ؤ  َ  نبديَت إالَي يها اخل  ث يَم  َي َيقا الر يب نا  مثن يَيا إاكت َجياَءت  ما اَن ك ييَيَرد رنؤ 

(4) 
ييرَاٍء  وََكيياَن َ   نييو باغَييارا  ا
 َيَيَتَينَييجن  (5)

ييَو التَيَعب ييدن  -  ايييها  (6) الَ يَيياَي َذَواتا ال َعييَدلا قَيب ييَم أَن  يَين ييباَع إاَن  -َو ن

                                                                                                  
 ييو  :يب ريي ة اعييرسو  .ويقييال بكسيير أولييه  و ييو الرييوت اخلفيي  -بفييتن مث سييكون- وأيبيي ه ميين اعييرس  اعيرس  ييو اع جييم (1)

 .طنينه :أه  ت وقص احلديديبو 
 (.والفرحل اإلدالة من تري إبانة  يق ص :أه) (2)
 .يسيم :أه (3)
 .اخل وق :أه (4)
 .ويررم وك يررم  و و  دول ويقرر  بكسر أوله و كى  يه الفتن والهحل   و جبم معروم  كة (5)
 .يفعم  عًل ي ر  عنه احلنج أه اإلمث :أه (6)
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أَ   ييها 
ييرَاٍء  َويَيتَيييبَ  (1) َييق  َو نييَو يفا َتييارا  ا ييصن إاَن َتداجيَييَة  َيَيتَيييَبَولن لاث  َهييا  َ ييَن َجيياَءهن احل  َ يَير جا َولن لييَيلَ   مثن

يييرَأ   قيييال: ـــاِر ن » َ َجييياَءهن ال َم َييي ن َ قيييال: اقي  ـــَِّ ِمن ـــي  (2)فََأَخـــَذِني فـَََّط ِنـــي» قيييال: «َمـــا َأنَـــا بَِق َحت ـــى بـََل
ْرَسَلِني َفقال: اقْـَرْأ  قـُْلُإ: َمـا َأنَـا بَِقـاِر ن  فََأَخـَذِني فـَََّط نِـي الث انِيَـَة َحت ـى بـَلَـَِّ ِمن ـي اْلَجْهَد  ثُم  أَ 

ِني اْلَجْهـَد  ثُـم  َأْرَسـَلِني َفقـال: اقْـــَرْأ  فـَُقْلـُإ: َمـا َأنَـا بَِقـاِر ن  فََأَخــَذِني فـَََّط نِـي الث الثَـَة  ثُـم  َأْرَســلَ 
  3-1.الع يق:  «بِاْسِم رَب َك ال ِذي َخَلَق َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعَلقن اقْـَرْأ َورَبعَك اَْكـَرمُ  اقْـَرأْ َفقال: 

َيييا َرسنيييولن ال َيييها  يَير جنييفن   َيَرَجييَص تا
 ينيييَؤالنهن  (3)

َهيييا َيييَدَتَم َع َيييى َتداجيَييَة بان يييتا تنَوي  يييٍد  (4) يييَ  اهللن َعني   َر ا
(5)ِنيزَم ُلــوِني زَم ُلــو » َ قييال:

َبَيييرَ . « بَيَرَ ييا اخل  ــْد »:  َيَبَم نييوهن َ ييَن َذَ ييَت َعن ييهن الييَرو عن   َيَقيياَل خلَداجيَييَة َوَأت  َلَق
حَل ا َيَقالَيييت  َتداجيَيييةن: َكيييلت َوال َيييها َميييا  ن باييييَ  ال َيييهن أَبَيييدً  .«َخِشـــيُإ َعلَـــى نـَْفِســـي يييمن اليييَر ا   إانَيييَ  لََترا

(6) 
َوَت مامن ال َكَم 
تن ال َمع دنوَ  َو َ  (7) . (8)ك سا قد  َو َيق راه الَهي َف  َو نعا ن َعَ ى نَيَواإاتا احلَ 

   َان  ََ َقييت  باييها َتداجيَييةن َ ييَن أَ َييت  باييها َوَرقَييَة ب ييَن نَيو  َييم ب يينا َأَسييدا ب يينا َعب ييدا ال عنييَبد  اب ييَن َعييحلد َتداجيَييةَ 
َا ا يَي ييرَأً قَييد   َيَنَرييَر يفا اع  رَانايَييةا وََكياَن ام  ييَن اإلع ايييم باال عابي  تنييتن ما َ   َيَيك  يرَايا تنييتن ال كاتَيياَب ال عابي  ةا  وََكيياَن َيك 

(9) 
تنَت  وََكاَن َشي  ً  ينا اب ينا  اَكباريً   اَما َشاَء الَ هن أَن  َيك  َيص  ما َقد  َعماَ    َيَقاَلت  لَيهن َتداجيَيةن: يَيا اب يَن َعيحلد  اي 

يييَ .  َيَقيياَل لَييهن وَ  بَيرَهن َرسنييولن ال َييها َأتا يي  َميياَذا  َيييَرد   َييَأت  َتبَيييَر َمييا رََأد   َيَقيياَل لَييهن  َرقَييةن: يَييا اب ييَن َأتا
َوَرقَييةن: َ ييَيا النَييامنوسن 
إاذ   الَي تَيي ا َأكنييونن َ ي يي (1) االَييياه نيَييَبَل ال َييهن َع َييى منوَسييى  يَييا لَي تَيي ا  ايَهييا َجييَيعً  (15)

                                                                                                  
 .أه رجص :نبع إن أ  ه (1)
 .تم  ودنًا ومعىن :أه (2)
 .يه رب :أه (3)
 .ومجص الفؤال أ ئدق  تشاؤه :وقيم  تري الق ت :وقيم  الفؤال الق ت :قيم (4)
 .لفوي يف ثيا  :أه (5)
 .ويقص ع   كم من جيمص بينهما نست من جهة النساء  وذوو الر حل  حل األقارب -بفتن الراء وكسر احلاء-الر حل  (6)
وي  ق ع يى الوا يد   و و أ د معانيه  الكم العيال .أه الب اره : وقال الرنف  يقدر ع ى العمم والكستمن ك  :أه (7)

 .وأيب ه من الكلل و و اإلعياء مث استعمم يف كم أمر  اإص أو أمر مثقم  واعمص واليكر واألنثى
 .ذل وقيم تري   و كسبه لنفس   أه الش ء اليه ك يوجد جتده أنت لو ور معر ت  (8)
 .   لسان ب  إسراإيم (9)
 .و و يف األيبم يبا ت سر ال    الرال به جريم (15)
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قيال: نَيَعيحل   ملَ  يَيأ تا َرجنيمل قَيط   ااث يم َميا  .«َأَوُمْخرِِجـي  ُهـْم »: ال رسيول اهلل  ن راجنَ  قَيو منيَ . َ قي
راك  ا يَيو منَ  أَن رنر َك َنر رً  ئ َت باها إاكت عنولاَه  َوإان  يند  َ ملَ  يَين َشت   (2).امنَؤَدرً  اجا مثن

َوَرَقةن أَن   ينيونيفَد  َو َيتَييَر  (3)
ال َو   ن.
(4)

  .3الب اره:  .رواه 
يييَ  اهللن َعني هنَميياعيين َجيياباَر ب يييَن َعب ييدا ال َيييها األن َريياراَه  -4 ييرَقا ال يييَو   ا  - َر ا َييدد ن َعييين   َيتي  يييَو حين  - َو ن

ـــا»  َيَقييياَل يفا َ دايثايييها: َن بـَيـْ
ِْ َســـِمْعُإ َصـــْوتً  (5) َِا  اَأنَـــا َأْمِشـــي ِإ ـــِ  ـــَماِء  فـََرفـَْعـــُإ َبَصـــِري  َف ِمـــَن الس 

ـــُك  ـــى ُكْرِســـِي بـَـــْيَن الس ـــَماِء َواَْرِ   فـَُرِعْبـــإُ اْلَمَل ْس َعَل الـ ــِذي َجـــاَءِني ِبِحـــَراءن َجـــال
ِمْنـــُه   (6)

ثـ ُر قُـْم فَأَنْـِذرْ فـََرَجْعـُإ فـَُقْلـُإ: زَم لُـوِني زَم لُـوِني  فَـأَنـَْزَل الل ـُه تعــالى:   إاَن قولييه: يَـا َأيـعَهـا اْلُمـد 
 َفَاْهُجرْ  (7)َوالرعْجز»  :4.رواه الب اره: . َ َيماَ  ال َو   ن َو َيَتابَصَ   5-1.الدثر.  

ليييها  عيييان:  -5 يييَ  اهللن َعني هنَميييا: يفا قَيو  َيييردك  بايييها لَسييياَنَ  لتَيع َجيييَم بايييها َعييينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا  ك تن
يينَعيا ن  قَاَل: َكاَن َرسنولن الَ ها   16.القيامة: 

يدَ  (8) يَن التَين باييم شا َيردكن َشيَفتَيي ها ما َيا حين ًق  وََكياَن  ا
 َيَقياَل  - (9)

َيردك  بايها  َأَني َبَل الَ هن  عان:  -حينَردكنهنَما  اب نن َعَباٍس:  َأَنَا أنَ ردكنهنَما َلكنحل  َكَما َكاَن َرسنولن الَ ها  ك تن
نَيييا مَج َعيييهن َوقينر آنَيييهن  يييرَأَهن   17-16قيامييية: .ال لَسييياَنَ  لتَيع َجيييَم بايييها إاَن َعَ يي  راَك َو َيق  قيييال: مَج عنيييهن لَيييَ  يفا يَبيييد 

 َإاَذا قَيرَأ نَاهن  َا َباص  قينر آنَهن   :َتماص  َلهن َوأَن رات    18.القيامة نَيا بَيَيانَيهن قال:  َاس  َ إاَن َعَ يي    19.القيامية:  مثن
رَأَهن  َ َكاَن َرسنيولن ال َي َنا أَن   َيق  َ إاَن َعَ يي  ر اييمن  ها مثن يَتَمَص   َيإاَذا ان  َ َيَق جا ر اييمن اس  بَيع يَد َذليَ  إاَذا أَ َياهن جا

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .واعيع من احليوان ما مل يئن   و أول األسنان (1)
 .يبرت وديرًا   و من وادرت :وقيم  بالًغا قويًا :أه (2)
 .مل يتع ق بش ء تري ما ذكر : كأنه قال  وأيبم النشوب التع ق  مل  كج :أه (3)
 .سكن و أتر نبوله :أه (4)
  وي  يق ع يى البعيد  هيو مين األ يدال  بينيا أنيا وبينميا أنيا أه أنيا متريم بفعيم : قيول  بينا وبينما  و مين البي  و يو الويبيم (5)

  .وأما بينما  هو األول ديد  يه ما
 . بعت :أه (6)
 .الرجب و و العيابو و  فسري باللد  أل ا  ؤله إن      األوثان .أه يف الريين : قال (7)
 . ارس :أه (8)
وإنا لما نهيرب القيرن  يربة  :ومنه قول الشاعر   من  عىن رب وما كا ة     من ما :وقيم  كان كثريًا ما حيرك شفتيه  :أه (9)

 .  قى ال سان من الفحل ع ى وجههً 
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  .5.رواه الب اره:  َكَما قَيرَأَهن. قَيرَأَهن الَنخا  
ييَ   قيال: َكياَن َرسنيولن ال َيها  وعنيه  -6 يَولن َميا َيكنيونن يفا َرَمَهياَن  ا يَوَل النَيياسا  وََكياَن َأج  َأج 
ييين  َرَمَهييياَن  َيينَداراسنيييهن ال قنييير آَن يَي  َقييياهن  يييم لَيي  َيييٍة ما ر اييييمن  وََكييياَن يَي  َقييياهن يفا كن جا

يييَولن   َيَ َرسنيييولن ال َيييها  (1) َأج 
ري ا ماَن الردينا ال منر َسَ ةا.    .6.رواه الب اره: بااخلَ 

َرق َم أَر  وعنه  -7 بَيرَهن: أََن  ا َياَن ب َن َ ر ٍب َأت  ٍت مان  قينيَري ٍ   وََكياننوا : أََن أَبَا سنف  َسَم إالَي ها يفا رَك 
َياَن وَكنَفياَر قينيَري ٍ    َيأَ َيو هن َو نيحل   (3)َمالَ  يفا ال منَدقا اَليتا َكاَن َرسنولن الَ ها  (2)باالَشأ  ا  اجتاَارً   ايَها أَبَيا سنيف 

لَيهن عنَظَمياءن  (4)باإاي َياَء  ها َوَ و  َانايها  َ َدَعا نحل  يفا جَم  سا َ َلَعيا نحل  َوَلَعيا باتَير مجن الير و ا  مثن
َ قيال: أَي كنيحل  أَقي يَربن  (5)

ََيا الَرجنم اَلياه يَيب عنحلن  اَنَسبً  تا
: أَنَيا أَقي يَربينهنحل  َنَسيبً  (6) َياَن:  َيقن  يتن ؟   َيَقياَل أَبنيو سنيف  . َ قيال: أَل ننيوهن اأَنَهن نَيخا

يييَيابَهن  َييي ييي د  َوقَيردبنيييوا َأيب  َانايييها: قنيييم  َ نيييحل  إايد َسييياإامل َ يييَيا َعييين  َ يييَيا ما َ قيييال لتَير مجن يييراها. مثن َع نو نحل  عان يييَد َظه  اج 
الَرجنم   َإان  َكَيَب ا 
ََياءن مان  أَن  يَأ ثارنوا (7) بنوهن.  َيَوالَ ها َلو ك احل  َ َكيد

َلَكيَيب تن َعن يهن. اَعَ َ  َكيابً  (8)
َ َكياَن  (9) مثن

:  نييَو  اينَييا ذنو َنَسييٍت. قييال:  َيَهييم  قَيياَل َ ييَيا  أََولَ  َمييا َسييأََل ا َعن ييهن أَن  قييال: َكي ييَف َنَسييبنهن  ايييكنحل   قين  ييتن
: ك. قييال:  يين  َم ييٍ   قين  ييتن يين  آبَاإاييها ما : ك. قييال:  َيَهييم  َكيياَن ما يين كنحل  َأَ ييدل قَييط  قَيبي  َييهن  قين  ييتن ال َقييو َل ما

يرَامن النَياسا يَيَتبا  :  ََأش  : بَيم   نيَعَفاؤن نحل . قييال: أَيَباييدنوَن أَ   يَيني قنرنيوَن  قين  ييتن عنونَيهن أَ    نييَعَفاؤن نحل    َيقن  يتن
ييني هنحل  َسيي   َةً  بَييم  يَبايييدنوَن. قييال:  َيَهييم  يَير  َييد  َأَ ييدل ما
: ك. قييال:  لدايناييها  (15) تنَم  ايييها  قين  ييتن بَيع ييَد أَن  يَييد 

                                                                                                  
 .يقرأ معه :أه (1)
 .ييت أرض الشا  شأما أل ا عن يسار الكعبة (2)
 .بينه وبينه مدق يب نجعم  :أه (3)
 .بيت القدس :أه (4)
 . و من يفسر لغة ب غة .الرتمجان (5)
ويتمييب   وقيد ي  يق ع يى ا قيق وع يى م  يق القيول  وقد ي  ق ع يى الكييب  وأيب ه يف الشكوك  يه -مث ج الباه-البعحل  (6)

 .بالقرينة
 .أتري بالكيب :أهبالت فيف  (7)
  ثره بالد و حل الث ثة أثرًا بسكو ا إذا  دثت بهأثرت احلديج بالقرر آ :يقال( 8)

 .ع يه :أه (9)
 .الس ط والس ط كالسقحل والسقحل :ويقال  كرا ية  :بفتن الس  و هحل أه (15)
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: ك  َوحَن ينن  َيَهم  كنن تنحل   َيَتهامنونَهن با  : ك. قال:  َيَهم  يَيغ يدارن  قين  يتن ال َكيابا قَيب َم أَن  يَيقنوَل َما قَاَل  قين  تن
يمن  ايَهيا شييئً  راه َما  نَو  َاعامل  ايَها. قال: وملَ  من كا د َك َمةل أنل تا ن هن يفا منَدٍق ك نَد  يرن َ يياها ال َك َميةا.  اما َتيي 

نَيييهن قيييال:  َيَهيييم  قَيييا َي  تنمنوهن  نَينَيييا َوبَييي  َييير بن بَييي  : احل  : نَيَعيييحل . قيييال: َ َكي يييَف َكييياَن قاتَيييالنكنحل  إايَييياهن  قين  يييتن   قين  يييتن
َجالل  يراكنوا بايها  (1)سا يَدهن َوك  نش  : اع بنيدنوا ال َيَه َو   : يَيقنيولن ن هن. قال: َماَذا يَأ منرنكنحل   قين  يتن َنا َونَيَنالن ما يَيَنالن ما

:   َوا ي رنكنوا مَ اشيئً  َيانا اا َوال َعَفاما َوالردَ ةا.  َيَقياَل ل تَير مجن ا يَيقنولن آبَاؤنكنحل   َويَأ منرننَا باالَرلقا َوالبََكاقا َوالردد 
َهيا. َعيجن يفا َنَسيتا قَيو ما قنم  َلهن: َسأَل تنَ  َعن  َنَسباها َ يََكر َت أَنَهن  ايكنحل  ذنو َنَسٍت  َ َكَيلَ  الر سنمن  ينبي 
(2) 

: لَييو  َكيياَن َأَ ييدل قَيياَل َ ييَيا ال َقييو َل َوَسيي يين كنحل  َ ييَيا ال َقييو َل   َيييََكر َت أَن  ك   َيقن  ييتن أَل تنَ  َ ييم  قَيياَل َأَ ييدل ما
يي  قَيبي  َييهن  َلقن  ييتن َرجنييمل يَأ َ سا
يين  َم ييٍ    َيييََكر َت أَن   (3) يين  آبَاإاييها ما باَقييو ٍل قايييَم قَيبي  َييهن. َوَسييأَل تنَ  َ ييم  َكيياَن ما

:  َيَ و  َكاَن مان  آبَاإاها مان  َم ٍ   قين  تن َرجنمل َي   نتن من  َ  أَبايها. َوَسأَل تنَ  َ يم  كنن يتنحل   َيَتهامنونَي ك  هن قين  تن
اسا نَيباال َكيابا قَيب َم أَن  يَيقنوَل َما قَاَل  َ يََكر َت أَن  ك   َيَقد  أَع رامن أَنَهن ملَ  َيكنين  ليَيَيَر ال َكيياَب َع َيى ال
ييرَامن النَيياسا ا َيبَيعنييوهن أَ    نييَعَفاؤن نحل    َيييََكر َت أََن  نييَعَفاَء نحلا ا يَ  ييياَب َع َييى ال َييها. َوَسييأَل تنَ  َأش  بَيعنييوهن  َوَيك 

ي رن اإل َيانا َ يَن َو نحل  أَ ي َباعن الر سنم. َوَسأَل تنَ  أَيَبايدنوَن أَ   يَيني قنرنوَن  َ يََكر َت أَنَيهنحل  يَباييدنوَن  وََكيَيلَ  أَم 
تنَم  اييها   َييََكر َت أَن  ك  وََكيَيلَ  اإل َيانن  يَ  يَتاحَل. َوَسأَل تنَ  أَيَير  َيد  َأَ يدل َسي   ًَة لداينايها بَيع يَد أَن  يَيد    ا

َييالطن َبَشاَشييتنهن ال قن نييوَب. َوَسييأَل تنَ  َ ييم  يَيغ ييدارن   َيييََكر َت أَن  ك  وََكييَيلَ  الر سنييمن ك . َوَسييأَل تنَ  ختن   َيغ ييدارن
راكنوا بايها شييئً  َا يَأ منرنكنحل   َ يََكر َت أَنَهن يَأ منرنكنحل  أَن   َيع بندنوا الَ َه َوك  نش  ثَيانا ا ا َهياكنحل  َعين  عابَياَلقا األو    َويَيني 

(4) 
اا َوال َعَفاما   َإان  َكاَن َما  َيقنيولن َ ق ي ا  َوقَيد    اَويَأ منرنكنحل  باالَرلقا َوالردد  يَص قَيَدَمَ  َ يا َي   َ َسيَيم   ن َمو  ا

يين كنحل    َي َييو  َأيد أَع  َييحلن َأيد َأت  نييصن إالَي ييها  كنن ييتن أَع  َييحلن أَنَييهن َتييارا ل  ملَ  َأكنيين  أَظنيين  أَنَييهن ما
لََتَجَشييم تن  (5)

(6) 

                                                                                                  
 .مأتوذ من مساج ة الستقي   يج يدن  يا سج ه مرق و يا مرق  مرق كيا ومرق كيا :أه (1)
 .يف شرم بيوت قومها :أه (2)
 .قتدهيتبص وي :أه (3)
ومييا كييان يبييورق بغييري جثيية  هيير  ن مييا كييان لييه جثيية وثيي :وقييال األد ييره  و ييو مييا كييان يبييورق ميين  جييارق أو تري ييا  مجييص وثيين (4)

 .ومنهحل من مل يفرا  يبنحل
 .وي  ق ع ى السلمة والنجاق  ت ص  لن إن  لن ويبم إليه (5)
 . ك فت :أه (6)
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 َ ييها. مثن يَييةن  َلَعييا باكاتَييابا َرسنييول ال َييها لَقيياَءهن  َولَييو  كنن ييتن عان ييَدهن َلَغَسيي  تن َعيين  َقَدما الَييياه بَيَعييَج باييها لا  
َرق ييَم   َيَقييرَأَهن   َييإاَذا  ايييها:  ييَرد  َ َد َيَعييهن إاَن  ا ــدن »إاَن َعظايييحلا بنر  ِبْســم الل ــِه الــر ْحَمِن الــر ِحيِم  ِمــْن ُمَحم 

مس َعَلى َمِن اتـ َبَع اْلُهـَدك  َأم ـا بـَْعـُد  فَـِ ن ي َأْدعُـوَ  َعْبِد الل ِه َوَرُسولِه ِإَلى ِهَرْقَل َعِظيِم الرعوِم: َسال
ـــَم  (1)ِبِدَعايَـــِة اإلْســـالِم  ـــَك ِإْث ـــِ ن  َعَلْي ـــَإ َف ـــِ ْن تـََول ْي َأْســـلْم َتْســـَلْم  يـُْؤتِـــَك الل ـــُه َأْجـــَرَ  َمـــر تـَْيِن  َف

َنُكمْ  َكلَمةن   تـََعاَلْوا ِإَلى (3)يَا َأْهَل اْلِكَتابِ وَ  (2)اَرِيِسي يَن  نَـَنا َوبـَيـْ َسَواءن بـَيـْ
َأْن ل نـَْعبُـَد ِإل  الل ـَه  (4)

ِمـْن ُدوِن الل ـِه فَـِ ْن تـََولـ ْوا فـَُقولُـوا اْشـَهُدوا بِأَنـ ا  اَأْربَابًـ اَول يـَت ِخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضـ اَول ُنْشِرَ  بِِه شيئً 
 . 64.آل عمران:  «ُمْسلُمونَ 

يَ  ين  قايرَاَءقا ال كاتَيابا  َكثينييَر عان يَدهن الَريَ تن قَياَل أَبنيو سنيف  اَن:  َيَ َمييا قَياَل َميا قَياَل  َو َيييرََ  ما
َوار  َيَفَعييتا  (5)

َنا: َلَقد  أَمارَ  راج  َ  أنت  َنا   َيقن  تن أَليب َيا ا  ا راج  األيب َواتن َوأنت 
أَم رن اب نا َأ ا َكب َشيَة  إانَيهن َ َا نيهن َم ي ن  (6)

 أَنَهن َسَيظ َهرن َ َن أَل َتَم الَ هن َعَ َ  اإلس لَ . اَ َما دال تن منوقانً  (7)َفرا.َب ا األيب  
قنفً  َرق َم  أنس  تن إاي َياَء َو ا يَ   (8)اوََكاَن اب نن الَناطنورا  يَبا ا َرق يَم  ا َيدد ن أََن  ا َع َيى َنَرياَرد الَشيأ  ا  حين

َبَن يومً  َا تَ  اَقداَ  إاي َياَء  َأيب  بايَج النَيف 
 َيَقياَل بَيع يةن َب َاراقَتايها: (9)

يتَين َكر نَا َ ي َئتَيَ   قَياَل اب ينن  (15) قَيدا اس 
ي يَ  َسيأَلنوهن: إايد رَأَي يتن الَ يي  َيَة  ا َرق يمن َ يبَاًء يَين ظنيرن يفا الن جنيو ا   َيَقياَل َ نيحل   ا َ  َنظَير تن الَناطنورا: وََكاَن  ا

                                                                                                  
 .بدعو ه و   التو يد (1)
   حل ال وك اليين  يالفون أنبيياء حل :وقيم  وكان قد ابتدع  يهحل ليًنا   حل أ باع عبد اهلل بن أريَ :قيم   و نسبة إن أريَ (2)

 .« إن ع ي  إمث رعاياك» :ويؤيده ما يف بعة روايا ه  وبه جب  ال يج بن سعد   حل الفل ون واأل باع :وقيم
 .أه النبل ع ى أ د النبي  موسى أو عيسىأ م الكتاب:  (3)
 .   ك مة التو يد (4)
 .يقال بالرال والس  واألول أشهر  الر ت اتتلط األيبوات (5)
 .أمر القو  إذا كثروا :يقال  عظحل :أه (6)
ألن احلبشيية  :قيييمو   قالييه احليير   يييوا بيييل  باسييحل جييد حل األيبييفر بيين الييرو  بيين عيييص بيين إسييياا بيين إبييرا يحل   ييحل الييرو  (7)

 . كاه بن األنباره  ًلا يبفرًا  نسبوا إليهحلت بت ع يهحل  ولدت نساؤ حل منهحل أوك
 .و و رإيَ النرارد  بهمت   ويقال  يه سقف (8)
 .ثقيًل تري نشيط :أه (9)
 .مجص ب ريق و و احلاذا باحلرب ب غة الرو  (15)
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ن إاكت ال يَيهنييولن   َييل  يفا الن جنييو ا َم يي َ  ََ َ  تَيينا ها األنَمييةا  قَييالنوا: لَييي 
يين  َ يييا ن ما اخل اتَييانا قَييد  َظَهييَر  َ َميين  َ  تَيينا

يييحل  َع َييي َنَميييا  ن يييولا.  َيبَييي  يييَن ال يَيهن تين نيييوا َمييين   اييييهاحل  ما تنيييت  إاَن َميييَدايانا من  كايييَ    َييَيق  َمنَيييَ  َشيييأ نينهنحل   َواك  ى ينها
ن َعين  َتيَرا َرسنيول ال َيها أَم را احل   أن  َرق من باَرجنٍم أَر َسَم باها َم  ن َتَساَن  ن يرا َ  ا َرق يمن ِتا بَيرَهن  ا يَت      َيَ َميا اس 

ل  َوَسييأََلهن َعيينا ال   ييَو أَ   ك   َيَنظَييرنوا إالَي ييها َ َيييَدثنوهن أَنَييهن حن تَيينا ل  ن   َ قييال: َعييَربا قييال: اذ َ بنييوا  َييان ظنرنوا َأحن تَيينا
ٍت لَيهن بارن  َرق يمن إاَن يَبيا ا َ َكتَيَت  ا َرق يمن: َ يَيا من  ي ن َ يياها األنَميةا قَيد  َظَهيَر. مثن يَيَة   نحل  َ  َتتاننوَن   َيَقاَل  ا وما

َرق من إاَن محا َص   َيَ حل  يَرا    وََكاَن َنظاريَهن يفا ال عا  حلا  َوَساَر  ا
ي (1) باها يينَوا ايقن محا َص َ َن أَ َياهن كاتَيابل ما ن  يَبيا ا

د  َرق َم َعَ ى تنرنو ا الَنخا يَكرَقٍ رَأ َه  ا َرق يمن لعنَظَمياءا الير و ا يفا َلس  ؟   َيَأذاَن  ا   َوأَنَيهن نَيخا
(2)  َ يَص  مثن لَيهن كاام 

َ اطَ َييَص  َيَقيياَل: يَييا َمع َشييرَ  َييا   َيغن َقييت  مثن أََمييَر باأَبي َواتا
ييدا  َوأَن  يَيث بنييَت اليير و ا  َ ييم  َلكنيي (3) حل  يفا ال َفييل ا َوالر ش 

َ  َ َيايبنييوا من  كنكنيحل    َيتنبَيياياعنوا َ ييَيا النَيخا
َ ي َرييَة محننيرا ال ييَو   ا إاَن األبي ييَوابا   َيَوَجيدنوَ ا قَييد  تن َقييت    (4)

ييَن اإل َييانا  قييال: رنل و نييحل  َع َيي ََ ما ييَر َيهنحل   َوأَيايي َرق ييمن نَيف 
 (5)اَ   َوقييال: إايد قين  ييتن َمَقيياَليتا آناًفيي َيَ َمييا رََأد  ا

يييَر َشيييأ نا  يييَدَ كنحل  َع َييى لاييييناكنحل    َيَقيييد  رَأَي ييتن  َ َسيييَجدنوا لَيييهن َوَر نييوا َعن يييهن  َ َكييياَن َذلييَ  آتا َيييا شا ن تا تَييرا َأت 
َرق َم.    .7.رواه الب اره:  ا

 
 
 
 

                                                                                                  
 .را  يرمي ر ًا إذا بر  وأقا  :يقال  مل ير  :أه (1)
 .الدسكرق بناء كالقرر (2)
 .ويبف  حل كم من يشرتك يف (3)
 .نفروا :أه (4)
 .وك ه  عىن و و من اكستئنام  الساعة :وقيم  أول وقت كنا  يه :وقيم  قريًبا :أه( 5)
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(8) 

يَمانِ   ِكَتاب اإْلِ
 مْ باب: ُدَعاؤُُكْم ِإيَماُنكُ  -1

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا عنَمييَر  -2 : » :قَيياَل: قييال رسييول اهلل  َر ا ْن ــَي اإلْســالُم َعَلــى َخْمــ بُِن
َرُســـوُل الل ــِه  َوِإقَـــاِم الص ـــالِة  َوِإيتَـــاِء الز َكـــاِة  َواْلَحـــ     اَشــَهاَدِة َأْن ل ِإلَـــَه ِإل  الل ـــُه َوَأن  محمـــدً 

  .8ه الب اره: .روا. «َوَصْوِم رََمَضانَ 

يَمانِ  -8  بَاب: أُُموِر اإْلِ

د َعين  َأ ا  نَريي يرََق  -9 اإليَمـاُن ِبْضـعس َوِســتعوَن ُشـْعَبًة » قييال:   َعينا النَيخا
َواْلَحيَـاُء ُشــْعَبةس  (1)

  .9.رواه الب اره: . «ِمَن اإليَمانِ 

 َوَيِدهِ  بَاب: اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِهِ  -8

يييرٍو  -11 يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َعم  د َر ا اْلُمْســـلُم َمـــْن َســـلَم » قيييال:   َعييينا النَيييخا
  .15.رواه الب اره: . «اْلُمْسلُموَن ِمْن لَسانِِه َويَِدِه  َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نـََهى الل ُه َعْنهُ 

ْساَلمِ  -4  َأْفَضُل  بَاب: َأيع اإْلِ

ييل ا أَ  َهييمن  قييال: َعيين  َأ ا منوَسييى  -11 ــلَم » قَيياَل: قَييالنوا: يَييا َرسنييوَل ال َييها  َأه  اإلس  ــْن َس َم
  .11.رواه الب اره: . «اْلُمْسلُموَن ِمْن لَسانِِه َويَِدهِ 

 بَاب: ِإْطَعاُم الط َعاِم ِمْن اإليمان -5

يرٍو  -18 يَ  اهللن َعني هنَميارَ َعن  َعب دا الَ ها ب ينا َعم  َ  : أََن رجيًل  ا يرل  َسيَأَل النَيخا يل ا َتيي  : َأه  اإلس 

                                                                                                  
 .ق عة :أه (1)
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 . 12.رواه الب اره:  .«ُتْطِعُم الط َعاَم  َوتـَْقَرأُ الس الَم َعَلى َمْن َعَرْفَإ َوَمْن َلْم تـَْعِرفْ » قال:

َِخيِه َما ُيِحبع لِنَـ  -6 يَماِن َأْن ُيِحب  َِ  ْفِسهِ بَاب: ِمْن اإْلِ

18-  ٍَ د َعيين  أَنَيي ــا ُيِحــبع » قييال:   َعيينا النَييخا ــِه َم ََِخي ــْؤِمُن َأَحــدُُكْم َحت ــى ُيِحــب   ل يـُ
  .13.رواه الب اره: . «لنَـْفِسه

يَمانِ  بَاب: ُحبع الر ُسوِل  -7  ِمْن اإْلِ

ْفِسـي بِيَــِدِه  ل يـُـْؤِمُن َأَحــدُُكْم فـََوالـ ِذي نَـ » قيال: : أََن َرسنيوَل ال َييها عين َأ ا  نَريي يرََق  -14
  .14.رواه الب اره: . «َحت ى َأُكوَن َأَحب  ِإلَْيِه ِمْن َوالِدِه َوَوَلِدهِ 

15-  ٍَ   .15.رواه الب اره: . «َوالن اِ، َأْجَمِعينَ » احلديج بعينه ودال يف آتره: َعن  أََن

يَمانِ  -2  بَاب: َحاَلَوِة اإْلِ

د َعنا  وعنه  -16 َثالثس َمْن ُكن  ِفيِه َوَجَد َحالَوَة اإليَماِن: َأْن َيُكوَن الل ـُه »ل: قا الَنخا
ــا ِســَواُهَما  َوَأْن ُيِحــب  اْلَمــْرَء ل ُيِحبعــُه ِإل  لل ــِه  َوَأْن َيْكــَرَه َأْن يـَُعــ وَد ِفــي َوَرُســولُُه َأَحــب  ِإلَْيــِه ِمم 

  .16.رواه الب اره: . «ِفي الن ارِ  ْقَذفَ اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن يُـ 

يَماِن ُحبع اََْنَصارِ  -9  بَاب: َعاَلَمُة اإْلِ

د وَعنايييه  -17 ـــُ  »قيييال:  : َعييينا النَيييخا ـــاِ  بـَُّْ َف َـــُة النـ  َـــُة اإليَمـــاِن ُحـــبع اَْنَصـــاِر  َوآي آي
  .17.رواه الب اره: . «اَْنَصارِ 

لَيييهن عاَريييابَةل    أََن َرسنيييوَل ال َيييها عيين عنبَييياَلَق ب يييَن الَرييياماتا  -12 قَييياَل َوَ و 
يييَياباها: (1) ييين  َأيب   ما

  َول َتْسرُِقوا  َول تـَْزنُوا  َول تـَْقتـُلُـوا َأْولدَُكـْم  َول تَـْأتُوا ابَايُِعوِني َعَلى َأْن ل ُتْشرُِكوا بِالل ِه شيئً »
ُجِلُكْم  َول تـَْعُصوا ِفي َمْعـُروفن  َفَمـْن َوفَـى ِمـْنُكْم فَـَأْجُرُه َعلَـى بِبـُْهَتانن تـَْفتَـُرونَُه بـَْيَن َأْيِديُكْم َوَأرْ 

                                                                                                  
 اعماعة :العرابة (1)
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َِلِــَك شــيئً  َِلِــَك  االل ــِه  َوَمــْن َأَصــاَب ِمــْن  نـَْيا فـَُهــَو َكف ــارَةس لَــُه  َوَمــْن َأَصــاَب ِمــْن  فـَُعوِقــَب ِفــي الــدع
.رواه  َيَبايَيع نَياهن َع َيى َذلاي . . «َعَفا َعْنُه َوِإْن َشاَء َعاقـَبَـهُ  ثُم  َستَـَرُه الل ُه فـَُهَو ِإَلى الل ِه  ِإْن َشاءَ  اشيئً 

  .18الب اره: 

يِن اْلِفَراُر ِمْن اْلِفَتِن  -11  بَاب: ِمْن الد 

راهد  -19 ــَر  (1)يُوِشــكُ »: أَنَييهن قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  َأْن َيُكــوَن َخيـْ
ْلُمْسِلِم َغَنمس يـَْتَبُع ِبَها َشَعَف اْلِجَبالِ َماِل ا

.رواه الب ياره: . «َوَمَواِقَع اْلَقْطِر  يَِفرع ِبِديِنِه ِمَن اْلِفـَتنِ  (2)
19.  

 «أَنَا َأْعَلُمُكْم بِالل هِ »: بَاب: قـَْوُل الن ِبي   -11

81-  : َها قَاَلت  َ  اهللن َعني  يَن األع َميالا  ال َيها  َكاَن َرسنولن »َعن  َعاإاَشَة َر ا إاَذا أََميَر نحل   أََميَر نحل  ما
ين   يَنا َكَهي َئتايَ  يَيا َرسنيوَل ال َيها  إاَن ال َيَه قَيد  َتَفيَر لَيَ  َميا  َيَقيَدَ  ما َا ين ايقنوَن  قَيالنوا: إانَيا َلس  َذن بايَ  َوَميا   ا

ها  َ يَيقنيولن  ََأَتَر   َييَيغ َهتن َ َن يينع َرَم ال َغَهتن يفا َوج  َقـاُكْم َوَأْعَلَمُكـْم بِالل ـِه َأنَـا»: ها  مثن .رواه . «ِإن  َأتـْ
  .25الب اره: 

ََْعَمالِ  -18 يَماِن ِفي ا  بَاب: تـََفاُضِل َأْهِل اإْلِ

راهد  -81 د َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  الن ـاِر يَـْدُخُل َأْهـُل اْلَجن ـِة اْلَجن ـَة َوَأْهـُل » قال:   َعن  الَنخا
َقـالُ  الن اَر  ثُم  يـَُقوُل الل ُه تـََعاَلى: َأْخرُِجوا ِمـْن الن ـاِر َمـْن َكـاَن ِفـي قـَْلبِـِه ِمثـْ
َحب ـةن ِمـْن َخـْرَدلن ِمـْن  (3)

ْلَقـــْوَن ِفـــي نـََهـــِر اْلَحَيـــا َأْو اْلَحَيـــاِة  َهـــا قَـــْد اْســـَودعوا  فـَيـُ . فـَُيْخَرُجـــوَن ِمنـْ  -َشيييَ  َمالاييي ل  -ِإيَمـــانن
فـَيَـْنبُتُــوَن َكَمــا تـَْنبُـــُإ اْلِحب ــةُ 
َُ َصــْفَراَء ُمْلَتِويَـــةً  (4) ـــْيِل  َألَــْم تـَـــَر َأنـ َهــا َتْخـــُر .رواه . «ِفـــي َجانِــِب الس 

  .22الب اره: 

                                                                                                  
 .يسرع :أه (1)
 .رؤوسها وأطرا ها :أه (2)
 .دنة :أه (3)
ميا كيان يف النبيات ليه اسيحل  وا يده  بية  :وقييم  شيي نبيت ينبيت يف احل :وقيال أبيو عميرو     بيبر البقيم اليره :قال الفراء (4)

 .وما ك اسحل له  بة بالكسر  بالفتن



  

 (39) 

ـــي  » :قيييال: قيييال رسيييول اهلل  وعنيييه  -88 ـــُإ الن ـــاَ، يـُْعَرُضـــوَن َعَل ـــائِمس  رََأْي ـــا َن ـــا َأَن َن بـَيـْ
َِلِـَك  َوعُـِرَ  َعلَـي  ُعَمـُر بْـُن اْلَخطـ اِب  َوَعَلْيِهْم ُقُمصس  َهـا َمـا ُدوَن  لُـُِّ الثـعِدي   َوِمنـْ َها َمـا يـَبـْ ِمنـْ

ينَ »قال:   قَالنوا: َ َما أََول َت َذلاَ  يَا َرسنوَل الَ ها  .«َوَعَلْيِه َقِميصس َيُجرعهُ    .23.رواه الب اره: . «الد 

ي -18  َمانِ بَاب: اْلَحَياُء ِمْن اإْلِ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن َرسنييوَل ال َييها  -88 يين  األن َرييار ا َو نييَو  عيين ابيين عميير َر ا َمييَر َع َييى َرجنييٍم ما
ََياءا    .24.رواه الب اره: . «َدْعُه فَِ ن  اْلَحَياَء ِمْن اإليَمانِ »: َ قال رسول اهلل   يَعانن َأَتاهن يفا احل 

قَاُموا الص اَلَة َوآتـَْوا الز َكاَة َفَخلعوا فَِ ْن تَابُوا َوأَ بَاب:  -14
  5.التوبة: َسِبيَلُهمْ 

أُِمــْرُت َأْن أُقَاتِــَل الن ــاَ، َحت ــى َيْشــَهُدوا َأْن ل ِإلَــَه »قييال:  : أََن َرسنييوَل ال َييها وَعن ييه  -84
َِلِــَك َعَصــُموا َرُســوُل الل ــِه  َويُِقيُمــوا الص ــالَة  َويـُؤْ  اِإل الل ــُه َوَأن  محمــدً  َِا فـََعلُــوا  تُــوا الز َكــاَة  فَــِ 

  .25.رواه الب اره: . «ِمن ي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِإل ِبَحق  اإلْسالِم  َوِحَسابـُُهْم َعَلى الل هِ 

يَماَن ُهَو اْلَعَملُ  -15  بَاب: َمْن قَاَل: ِإن  اإْلِ

ِإيَمــانس بِالل ــِه »سنييئاَم: َأه  ال َعَمييما أَ  َهييمن  َ قييال:  ال َييها  : أََن َرسنييولَ َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -85
َ َماَذا  قال: «َوَرُسوِلهِ  َ َمياَذا  قيال: «اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل الل هِ » قايَم: مثن ـُرورس » قاييَم: مثن َحـ   َمبـْ

(1)
.رواه  .«

  .26الب اره: 
ْساَلُم عَ  -16 َِا َلْم َيُكْن اإْلِ وََكاَن َعَلى اِلْسِتْساَلِم   َلى اْلَحِقيَقةِ بَاب: ِإ

 َأْو اْلَخْوِف ِمْن اْلَقْتلِ 
َل   َيتَيييَرَك  (2)اأَع  َييى َر   ًيي : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َسييع د بيين أ  وقيياص  -86 َوَسييع دل َجييالا

                                                                                                  
 .اخلالص :وقيم  اليه مل  ال ه إمث :وقيم  القبول أه: (1)
 .إن ثلثة :وقيم  الر ط ما لون العشرق :قال أبو عبيد (2)



  

 (45) 

: يَيا َرسنيوَل ال َيها  رجًل  َرسنولن الَ ها  ! َميا لَيَ  َعين   نيلٍن   َيَوال َيها إايد ألرَاهن  َو أَع َجبينهنحل  إاَيَ   َيقن  يتن
نًيي : َمييا َ َسييَكت  قَ ايييًل  «اُمْســِلمً  (1)َأوْ »  َ قييال: امنؤ ما تن لاَمَقيياَليتا  َيقن  ييتن ن ييهن  َيعنييد  َ َتَ بَيي ا َمييا أَع  َييحلن  ما   مثن

نًيييي ن ييييهن   َيعنييييد تن  «اِلمً َأْو ُمْســــ»  َ قييييال: الَييييَ  َعيييين   نييييلٍن   َيَوال َييييها إايد كرَاهن منؤ ما َ َتَ بَيييي ا َمييييا أَع  َييييحلن ما مثن
َ قيال: لاَمَقاَليتا  َوَعياَل َرسنيولن ال َيها  ـُرُه َأَحـبع ِإلَـي  ِمْنـُه  »  مثن يَـا َسـْعُد  ِإنـ ي لْعِطـي الر ُجـَل  َوَغيـْ

  .27.رواه الب اره: . «َخْشَيَة َأْن َيُكب ُه الل ُه ِفي الن ارِ 

 ُكْفَراِن اْلَعِشيِر  وَُكْفرن ُدوَن ُكْفرن بَاب:   -17

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -87 ــُر َأْهِلَهــا »: قييال: قَيياَل النَييخا   َر ا َِا َأْكثـَ ُأرِيــُإ الن ــاَر فَــِ 
فنر َن باالَ ها! قال: «الن َساُء  َيْكُفْرنَ  ْرَن اإلْحَسـاَن  لَـْو َأْحَسـْنَإ َوَيْكفُ  (2)َيْكُفْرَن اْلَعِشيَر » قايَم: أََيك 

ــرً اِإلَــى ِإْحــَداُهن  الــد ْهَر  ثُــم  رََأْت ِمْنــَك َشــْيئً  .رواه الب يياره:  (3).«قَــ ع  ا  قَالَــْإ: َمــا رََأيْــُإ ِمْنــَك َخيـْ
29.  

بَاب: اْلَمَعاِصي ِمْن َأْمِر اْلَجاِهِلي ِة  َوَل يَُكف ُر َصاِحبُـَها بِاْرِتَكاِبَها  -12
 ل  بِالش ْر ِ إِ 

قال: َسابَيب تن  عن أ  ذر  -82
 َيَعيَير  نهن  رجًل  (4)

َِِر  » : َيَقياَل يا النَيخا   (6)باأنمدها  (5) يَـا َأبَـا 
ْم  َفَمـْن  َجَعَلُهـْم الل ـُه َتْحـَإ َأيْـِديكُ  (7)َأَعيـ ْرتَُه بِأُم ِه  إن َك اْمُرؤس ِفيَك َجاِهِلي ةس  ِإْخَوانُُكْم َخـَوُلُكْم 

ُْ  َول ُتَكل ُفـوُهْم َمـا يـََِّْلـبُـ  ُهْم  َكاَن َأُخـوُه َتْحـَإ يَـِدِه  فـَْلُيْطِعْمـُه ِمم ـا يَْأُكـُل  َوْليـُْلِبْسـُه ِمم ـا يـَْلـَب

                                                                                                  
 .وك جيود  تن الواو  نا  ك  ق ص بأ دإا :أه وجيود أن يكون  عىن الرتلل   و بسكون الواو ع ى معىن اإل راب (1)
 .أه جييدن إ سانه :يكفرن العشريو  .وعشريق الرجم بنو أبيه األلن   وكم معاشر عشري  مأتوذ من العاشرق  البو  :أه (2)
بيياب: و ييو طييرم ميين  ييديج طويييم أورله الريينف يف كتيياب الكسييوم/    يييا احلييديج ميين الوا ييص الكييررق يف ال تريير.( 3)

 . 565يبلق الكسوم مجاعة/  : 
 .من الست و و الشتحل  بودن  اع ت (4)
 .عبته :أه (5)
َيةً .دَاَل يفا راَوايٍَة: ( 6)  ( .6555. )الب اره: وََكاَنت  أنم هن أَع َجما
 .تدمكحل وعبيدكحل :أه (7)
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  .35.رواه الب اره: . «فَِ ْن َكل ْفُتُموُهْم فََأِعيُنوُهمْ 
: يَيقن  قال: يَاع تن َرسنوَل الَ ها  عن أ  بكرق  -89 َفْيِهَما »ولن َِا اْلتَـَقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسـيـْ ِإ

تنولا  قال:  «فَاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِفي الن ارِ  : يَا َرسنوَل الَ ها َ َيا ال َقا امن  َ َما بَالن ال َمق  ِإنـ ُه َكـاَن » َيقن  تن
   .31.رواه الب اره: . «َعَلى قـَْتِل َصاِحِبهِ  اَحرِيصً 

 ْلمس ُدوَن ظُْلمن بَاب: ظُ  -19

: َعيين  َعب ييدا ال َييها بيين مسييعول  -81 ــْم يـَْلِبُســوا ِإيَمــانـَُهْم  قييال: َلَمييا نَيبَلَييت  ــوا َوَل ال ــِذيَن آَمُن
يييَيابن َرسنيييولا ال َيييها   82.األنعيييا :  ِبظُْلـــمن  ِإن    َيييأَني َبَل ال َيييهن َعيييَب َوَجيييَم:  : أَيي نَيييا ملَ  َيظ  ايييحل  قَييياَل َأيب 
 .13.لقمان:  َ  َلظُْلمس َعِظيمس الش رْ 

  .32.رواه الب اره:  (1)

 بَاب: َعاَلَمات اْلُمَناِفقِ  -81

د َعين  َأ ا  نَريي ييرََق  -81 َِا »: قييال   َعيين  النَيخا َِا َحــد َث َكــَذَب  َوِإ : ِإ آيَــُة اْلُمنَــاِفِق ثَــالثس
َِا اْؤتُِمَن َخانَ  (2)َوَعَد َأْخَلَف    .33اره: .رواه الب . «َوِإ

ييرٍو  -88 ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا َعم  َ َر ا َأْربَــعس َمــْن ُكــن  ِفيــِه َكــاَن »قييال:  : أََن النَييخا
َِا  (3)  َوَمْن َكاَنْإ ِفيِه َخْصَلةس اَخاِلصً  اُمَناِفقً  ُهن  َكاَنْإ ِفيِه َخْصـَلةس ِمـْن النـ َفـاِ  َحت ـى يَـَدَعَها: ِإ ِمنـْ
َِا َخاَصَم َفَجرَ ا َِا َعاَهَد َغَدَر  َوِإ َِا َحد َث َكَذَب  َوِإ   .34.رواه الب اره: . «ْؤتُِمَن َخاَن  َوِإ

 
 

                                                                                                  
َسيهن   يَيا َرسنيوَل ال َيها  :قين  نَيا  يَي  باسنيوا إا َيانَيهنحل  باظن  يحلٍ اَليايَن آَمننيوا وملَ  َلَما نَيبََلت   :قَالَ  .َويفا راَوايٍة َعن هن ( 1)  :قَيالَ   أَيي نَيا َك َيظ  ايحلن نَيف 
ََ َكَمييا  َيقنولنييونَ » يير كٍ  ملَ  يَي  باسنييوا إا َييانَيهنحل  باظن  ييحلٍ وَ   لَييي  ب ناييها   باشا َميياَن كا ييَمعنوا إاَن قَيييو لا لنق  ييراك  باال َييها إاَن الشديير َك يَييا بينييَ َ َك  :أَوملَ  َ س   نش 

 ( .3365)الب اره:  «َلظن  حلل َعظايحلل 
 . عم تلم ما ذكر أنه يفع ه :أه (2)
 .وأيبم اخلر ة حلمة منفرلق يف اعسحل  جبء أو شعبة أو  الة :أه (3)



  

 (42) 

يَمانِ  -81 َلِة اْلَقْدِر ِمْن اإْلِ  بَاب: ِقَياُم لَيـْ

ـــــْدِر » :قَييييياَل: قيييييال رسيييييول اهلل  َعييييين  َأ ا  نَريي يييييرََق  -88 ـــــَة اْلَق َل ـــــْم لَيـْ ـــــْن يـَُق َم
 اَمانًـــــِإي (1)

َِنِْبهِ  (2) اَواْحِتَسابً  َم ِمْن    .35.رواه الب اره: . «ُغِفَر َلُه َما تـََقد 

يَمانِ  -88  بَاب: اْلِجَهاُد ِمْن اإْلِ

د وَعن ييه  -84 ََ ِفــي َســِبيِلِه  ل ُيْخرُِجــُه ِإل  (3)انـَْتــَدَب الل ــهُ »قييال:    عيين النَييخا ِلَمــْن َخــَر
ُرُسِلي  َأْن ُأْرِجَعُه ِبَما نَاَل ِمْن َأْجـرن َأْو َغِنيَمـةن  َأْو ُأْدِخلَـُه اْلَجن ـَة  َولَـْول َأْن ِإيَمانس ِبي َوَتْصِديقس بِ 

َولَـَوِدْدُت َأنـ ي أُقْـتَـُل ِفـي َسـِبيِل الل ـِه ثُـم  ُأْحيَـا  ثُـم   (5)َما قـََعـْدُت َخْلـَف َسـرِي ةن  (4)َأُشق  َعَلى أُم ِتي
  .36.رواه الب اره: . «َيا  ثُم  أُقْـَتلُ أُقْـَتُل ثُم  ُأحْ 

يَمانِ  -88  بَاب: َتَطوعُع ِقَياِم رََمَضاَن ِمْن اإْلِ

ــ»قييال:  : أََن َرسنييوَل ال َييها وعنييه  -85 ــاَم رََمَضــاَن ِإيَماًن ــْن َق ــُه َمــا اَواْحِتَســابً  اَم ــَر َل   ُغِف
َِنِْبهِ  َم ِمْن    .37.رواه الب اره:  .«تـََقد 

يَمانِ  ا: َصْوُم رََمَضاَن اْحِتَسابً بَاب -84  ِمْن اإْلِ
  ُغِفـَر لَـُه َمـا اَواْحِتَسـابً  اَمـْن َصـاَم رََمَضـاَن  ِإيَمانًـ» :قال: قال رسيول اهلل  وعنه  -86

َِنِْبهِ  َم ِمْن    .38.رواه الب اره: . «تـََقد 

 
                                                                                                  

 .وي  ق ع يها ذل  لشر ها  ذات القدر العظيحل :أه (1)
 .وأيب ه التار أجر ذل  العمم -بكسر أوله- سبانواكسحل احل  أه ط ت األجر :احلسبة (2)
 .انتدب  لن يف  اجيت أه  ة  ا :يقال  سارع إليه بالثواب :أه (3)
 .لوك أن أثقم ع يهحلأه: ( 4)
تيري السيرايا »: وييدل ليه قوليه    ي  حنيو أربعماإية :وقيال اخل ييم  السيرية ميا بي  اخلمسية إن الثلمثاإية :بن السكيتاقال  (5)
 .أترجه أبو لاول وتريه «عماإةأرب



  

 (43) 

يُن ُيْسرس  -85  بَاب الد 

د وعنييه  -87 ــْن ُيَشــاد   ِإن  » قييال: : أن النَييخا يَن ُيْســرس  َوَل الــد 
ــُه   (1) يَن َأَحــدس ِإل َغَلَب ــد  ال

ُدوا ْلَجـةِ  (3)َوقَارِبُوا َوأْبِشُروا  َواْسَتِعيُنوا بِاْلََّـْدَوِة َوالر ْوَحـةِ  (2)َفَسد  (4)َوَشـْيءن ِمـْن الدع
.رواه الب ياره: . «

39.  

يَمانِ  -86  بَاب: الص اَلُة ِمْن اإْلِ

َ رَاءا َعيين  ال بَيييي -82 يييَدالاها   : أََن النَييخا أَو  قيييال:  -َكييياَن أََوَل َمييا قَيييداَ  ال َمداينَييَة نيَيييَبَل َع َييى َأج 
َوالاها  يداسا  -َأت  ين  األن َريارا  َوأَنَيهن يَبيَ ى قابَيَم بَيي يتا ال َمق  ما

رً  (5) يَتَة َعَشيَر َشيه  رً اسا َعَة َعَشيَر َشيه    ا  أَو  َسيبي 
بنهن أَ  يرا  َويَبيَ ى َمَعيهن وََكاَن يينع جا َ تنهن قاَبَم ال بَيي تا  َوأَنَهن يَبَ ى أََوَل يَبيلٍق يَبيلَ ا يَبيلَق ال َعر  ن  َ كنوَن قابي 

يَهدن باال َيها  ٍد َو نيحل  رَاكاعنيوَن  َ قيال: َأش  يجا يما َمس  َن  يَبَ ى َمَعهن  َ َميَر َع َيى أَ   قَيو  ل  َ َ رََ  َرجنمل  ا
َلَقيد   (6)

َ َدارنوا َكَما  نحل  قاَبَم ال بَيي تا  وََكاَنت  ال يَيهنولن قَيد  أَع َجيبَيهنحل  إاذ    (7)قاَبَم َمَكَة  َمَص َرسنولا الَ ها يَبَ ي تن 
َهييهن قابَييَم ال بَيي ييتا  أَن َكييرنوا َذلاييَ .  ييمن ال كاتَييابا   َيَ َمييا َوَن َوج  ييداسا  َوأَ   .رواه َكيياَن ينَريي د  قابَييَم بَيي ييتا ال َمق 

  .45الب اره: 
 بَاب: ُحْسُن ِإْسالِم اْلَمْرءِ  -87

راَه  -89 ييَص َرسنييوَل ال َييها عيين أ  َسييعايٍد اخل نييد  :  : أَنَييهن يَا َِا َأْســَلَم اْلَعْبــُد َفَحُســَن »يَيقنييولن ِإ

                                                                                                  
 .أيب ها يشالله أه يغالبه :بتشديد الدال (1)
 .القرد يف األمر :السدال (2)
اليييرق  :و يييو اخليييرو  يف أه وقيييت كيييان مييين أول النهيييار إن انتريييا ه  والرو ييية  اليييرق الوا يييدق مييين الغيييدو :-بيييالفتن-الغيييدوق ) (3)

 .(من دوال الشمَ إن تروتاو و اخلرو  يف أه وقت كان   الوا دق من الروا 
 .ويقال بفتن الدال وبفتن الل  أيًها   و بالهحل وسكون الل  سري ال يم ك ه (4)
 .والقدس اسحل الب د والسجد  البارك ما:بن عباس ر   اهلل عنهاقال  :القدسو  .جهته :أه (5)
 .أ  ف :أه (6)
 .و ا أياء كثريق  بأل ا م  الينو  :وقيم  ييت بيل  لق ة ماإها :قيم (7)
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ــُر الل ــُه َعْنــُه ُكــل  َســي َئةن َكــاَن زََلَفَهــا  َِلِــكَ  (1)ِإْســالُمُه  يَُكف  اْلِقَصــاُ:: اْلَحَســَنُة بَِعْشــِر  وََكــاَن بـَْعــَد 
َها   .41.رواه الب اره:  (2).«َأْمثَاِلَها ِإَلى َسْبِع ِمائَِة ِضْعفن  َوالس ي َئُة ِبِمْثِلَها ِإل َأْن يـََتَجاَوَز الل ُه َعنـْ

 بَاب: َأَحبع الد يِن ِإَلى الل ِه َعز  َوَجل  َأْدَوُمهُ  -82
َها َر ا َ َعن  َعاإاَشَة  -41 َ اهللن َعني  يرَأَقل  قيال: : أََن الَنخا َها َوعان يَدَ ا ام   «َمـْن َهـِذِه » َلَتَم َعَ يي 

َا  قييال: يين  يَبييل ا :  نلنَييةن   َييي كنرن ما ــلع الل ــُه َحت ــى » قَالَييت  ــوَن  فـََوالل ــِه ل يََم ــا ُتِطيُق ــْيُكْم ِبَم ــْه  َعَل َم
  .43.رواه الب اره:   ع يه يبا به. وكان أ ت الدين إليه ما لا .«َتَملعوا

يَماِن َونـُْقَصانِهِ  -89  بَاب: زِيَاَدِة اإْلِ

41-  ٍَ د َعيين  أَنَيي َُ ِمــْن الن ــاِر َمــْن قــال: ل ِإلَــَه ِإل الل ــُه  َوِفــي » قييال:   َعيين  النَييخا َيْخــُر
َُ ِمــْن الن ــاِر َمــْن قَــ اَل: ل ِإلَــَه ِإل الل ــُه  َوِفــي قـَْلبِــِه َوْزُن بـُــر ةن قـَْلبِــِه َوْزُن َشــِعيَرةن ِمــْن َخْيــرن  َوَيْخــُر

(3) 
َِر ةن  َُ ِمــْن الن ــاِر َمــْن قَــاَل: ل ِإلَــَه ِإل الل ــُه  َوِفــي قـَْلِبــِه َوْزُن  ِمــْن َخْيــرن  َوَيْخــُر
رواه .. «ِمــْن َخْيــرن  (4)

  .44الب اره: 
يين   : أََن رجييًل َعيين  عنَمييَر ب يينا اخلَ  َييابا  -48 ناَ   آيَييةل  ما ييرَي ال منييؤ ما ال يَيهنييولا قَيياَل لَييهن: يَييا أَما

يفا   (5)
نَا َذلايَ  ال يَييو َ  عاييدً  نَيا َمع َشيَر ال يَيهنيولا نَيبَلَيت   كخَتَيي  َرءنونَيَها  لَيو  َعَ يي  . قيال: َأه  آيَيٍة  قيال: اكاَتاباكنحل   َيق 

  يتن َع َيي َم  َم  تن َلكنحل  لايَنكنحل  َوأَم  يلَ  لاينًيال يَيو َ  َأك  ييتن َلكنيحل  اإلس  . قَياَل  3.الاإيدق:  اكنحل  ناع َمييتا َوَر ا
د  : َقد  َعَر ي َنا َذلاَ  ال يَيو َ   َوال َمَكاَن اَلياه نَيبََلت   اييها َع َيى النَيخا   َو نيَو قَياإاحلل باَعَر َيَة ييَيو َ  مجننَعيٍة. عنَمرن

  .45.رواه الب اره: 

                                                                                                  
 .قرتا أو مجعها أو اكتسبها :أه (1)
كتابه   هو ليَ ع يى شيرط الرينف  وقيد ويبي ه أبيو من  ومل يويب ه يف مو ص آتر   عن مال  .ع ق الب اره  يا احلديج( 2)

  98/ 1ر الفييتن: ذر ا ييروه يف روايتييه ل ريييين  وويبيي ه النسيياإ   وكيييا ويبيي ه احلسيين بيين سييفيان واإلييياعي   والبيهقيي   وانظيي
 . 2/44و غ يق التع يق: 

 .قمية :أه (3)
 .وقيم تري ذل   ا باء اليه يظهر يف ع  الشمَ :وقيم  بفتن أوله وا دق الير و و النمم الرغري (4)
 .واآلية  قال ل جماعة  أو أل ا مجاعة من ك مات القرآن  وآية القرآن علمة ع ى ما  الكل   علمة :أه( 5)
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ْساَلمِ  بَاب: الز َكاُة ِمنْ  -81  اإْلِ
: َجاَء َرجنمل إاَن َرسنولا الَ ها  عن طَ  َيَة ب َن عنبَيي دا الَ ها  -48 يما َع يٍد  يَيقنولن ين  أَ   ما

ثَياإاَر  (1)
ييَمصن َلواه  يَبيو  اها  (2)اليرَأ سا  ينس 

ييل ا  َ قيي (3) ييَألن َعين  اإلس  َقييهن َميا يَيقنييولن  َ ييَن َلنَيا   َييإاَذا  نيَو َيس  ال َوك يينف 
لَــةِ »: رسيول اهلل  ُْ َصــَلَواتن ِفــي اْليَـــْوِم َوالل يـْ رنَ ييا  قييال:  «َخْمــ ل  ِإل َأْن »َ قييال: َ ييم  َع َييَ  َتيي 
ييرنهن  قييال:  «َوِصــَياُم رََمَضــانَ »: قييال رسييول اهلل  «َتَطــو عَ   «ل  ِإل َأْن َتطَــو عَ »قييال: َ ييم  َع َييَ  َتيي 

بَيَر  «ل  ِإل َأْن َتطَـو عَ »البََكاَق  قَاَل: َ م  َعَ َ  َتيي رنَ ا  قاَل:   قال: َوذََكَر َلهن َرسنولن الَ ها  قَياَل:  َيَأل 
: َوال َييها ك أَدايييدن َع َييى َ ييَيا َوك أَني قنييصن  قييال رسييول اهلل  ييَو يَيقنييولن  .«َأفْـَلــَح ِإْن َصــَد َ »: الَرجنييمن َو ن

  .46.رواه الب اره: 
يَمانِ بَاب: اتـ َباُع اْلجَ  -81  َناِئِز ِمْن اإْلِ

 اُمْســـــِلمن  ِإيَمانًـــــ (4)َمـــــْن اتـ بَـــــَع َجَنـــــازَةَ » قيييييال: : أََن َرسنيييييوَل ال َيييييها َعييييين  َأ ا  نَريي يييييرََق  -44
َها َويـَْفُرَغ ِمْن َدْفِنَها  فَِ ن ه يـَْرِجـُع ِمـْن اَْجـِر بِِقيـَراطَ اَواْحِتَسابً   (5)ْيِن   وََكاَن َمَعُه َحت ى ُيَصل َي َعَليـْ

َهـا ثُـم  رََجـَع قـَْبـَل َأْن تُـْدَفَن  فَِ نـ ُه يـَْرِجـُع بِِقيـَراطن  (6)ُكلع ِقيَراطن ِمْثُل ُأُحـدن  .رواه . «َوَمـْن َصـل ى َعَليـْ
  .47الب اره: 

 بَاب: َخْوِف اْلُمْؤِمِن ِمْن َأْن َيْحَبَ  َعَمُلُه َوُهَو لَ َيْشُعرُ  -88

َ مسيييعول عييين َعب يييدن ال َيييها بييين  -45 ـــُه  » قيييال: : أََن النَيييخا ِســـَباُب اْلُمْســـِلِم ُفُســـو س َوِقَتاُل
  .48.رواه الب اره: . «ُكْفرس 

                                                                                                  
 .ي  ق ع ى كم ما كان مر فًعا وعد   ا ما ب   رس إن سوال الكو ة د (1)
 .منتشر الشعر :أه (2)
 .ر عه و تابعه :أه (3)
 .وبالكسر ل سرير تبالفتن ل مي :وقيم  جنادق بكسر اعيحل و تيها يقال ل ميت ولسريره (4)
 .جبء من أربعة وعشرين جبأ :قرياط من األجر أه (5)
 .عرومجبم بالدينة م (6)



  

 (46) 

را   َيَتلَ ييييى  : أََن َرسنييييوَل ال َييييها عيييين عنبَيييياَلقن ب يييينن الَريييياماتا  -46 ن باَ يي  َييييةا ال َقييييد  َتييييرََ   ن ييييرا
لَـِة اْلَقـْدِر  َوِإنـ ُه َتالَحـى فُـالنس َوفُـالنس  ِإن ي » مان  ال منس  اماَ  َ قال: (1)رجلنا  َخَرْجُإ َْخبِـرَُكْم بَِليـْ

رً  ِْ  افـَُرِفَعْإ  َوَعَسى َأْن َيُكوَن َخيـْ .رواه الب ياره: . «َلُكـْم  اْلَتِمُسـوَها ِفـي الس ـْبِع َوالت ْسـِع َواْلَخْمـ
49.  

يمَ  ُسَؤاِل ِجْبرِيَل الن ِبي   :بَاب -88 ْحَساِن َعْن اإْلِ ْساَلِم َواإْلِ اِن َواإْلِ
 َوِعْلِم الس اَعةِ 

ر اييمن َ قيال: َميا اإل َيانن   ايومً  ابَارادً  قال: َكاَن الَنخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -47 لا َناسا   َأَ َاهن جا
ــِه َوبِِلَقائِــِه َوُرُســِلِه وَ » قييال: ــْؤِمَن بِالل ــِه َوَمالِئَكِت ــْؤِمَن بِاْلبَـْعــثِ اإليَمــاُن َأْن تـُ ييل ن    «تـُ قييال: َمييا اإلس 
اإلْسالُم: َأْن تـَْعُبَد الل َه َول ُتْشِرَ  بِِه  َوتُِقيَم الص الَة  َوتـَُؤد َي الز َكاَة اْلَمْفُروَضـَة  َوَتُصـوَم » قال:

َسييانن  قييال: «رََمَضــانَ  ــَراُه  فَــِ نْ » قييال: َمييا اإل   ــَراُه فَِ ن ــُه يـَــَرا َ  َأْن تـَْعبُــَد الل ــَه َكأَن ــَك تـَ  «لَــْم َتُكــْن تـَ
َها بَِأْعَلَم ِمْن الس اِئِل  َوَسُأْخِبُرَ  َعـْن َأْشـَراِطَها:» قال: َمَن الَساَعةن  قال: َما المسؤول َعنـْ

َِا  (2) ِإ
َِا َتطَاَوَل رَُعاةُ  (3)َوَلَدْت اََمةُ  يَـاِن   (4)رَبـ َها  َوِإ ْن ل يـَْعَلُمُهـن  ِإل اإلبِـِل الْـبـُْهُم ِفـي اْلبـُنـْ ِفـي َخْمـ

َ  َيل النَيخا  . «الل هُ  بيَيَر  َ قيال:   34.لقميان:  إاَن ال َيَه عان يَدهن عا  يحلن الَسياَعةا  :مثن َ أَل   «رُدعوهُ »اآليَيَة  مثن
  .55ه الب اره: .روا. «َهَذا ِجْبرِيُل  َجاَء يـَُعل ُم الن اَ، ِدينَـُهمْ »   َ قال:ا َيَ حل  يَيَرو ا َشي ئً 

َرَأ ِلِديِنهِ  -84  بَاب: َفْضِل َمْن اْسَتبـْ

ييرٍي  -42 ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  الني ع َميياَن ب ييَن َبشا اْلَحــالُل »: يَيقنييولن  قييال: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َر ا

                                                                                                  
 .واكسحل ال ياء مكسور  دول  والل اق اخلرومة والسباب أيًها  ختايبما :أه (1)
 ع ى  يا  الرال يبعاب أمور ا وشداإد ا قبم    و الرلهء من كم ش ء :وقيم -بفتيت -و و مجص شرط   علما ا :أه (2)

 .قيامها
 أه: اعارية الوطوءق. ورتا: أه سيد ا.( 3)
 .و القاإحل ع ى الاشيةمجص راع و  (4)
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نَـُهَمــا ُمَشــبـ َهاتس  بـَــي نس َواْلَحــَراُم بـَــي نس  َوبـَيـْ
الن ــاِ،  َفَمــْن اتـ َقــى اْلُمَشــبـ َهاِت  ل يـَْعَلُمَهــا َكِثيــرس ِمــنْ  (1)

َرأَ  اْســَتبـْ
ــِه َوِعْرِضــِه  (2) ــبـَُهاِت: َكــَراعن يـَْرَعــى َحــْوَل اْلِحَمــى  (3)ِلِديِن ــْن َوَقــَع ِفــي الشع يُوِشــُك َأْن  َوَم

ـــى الل ـــهِ  ـــكن ِحًمـــى  َأل َوِإن  ِحَم ـــُه  َأل َوِإن  ِلُكـــل  َمِل يـَُواِقَع
ـــي َأْرِضـــِه َمحَ  (4) ـــي ِف ـــُه  َأل َوِإن  ِف ارُِم

َِا َفَسـَدْت َفَسـَد اْلَجَسـُد ُكلعـُه  َأل َوِهـَي  (5)اْلَجَسِد ُمْضًََّة: َِا َصَلَحْإ َصَلَح اْلَجَسُد ُكلعـُه  َوِإ ِإ
  .52.رواه الب اره: . «اْلَقْلبُ 

يَمانِ  -85 ِْ ِمْن اإْلِ  بَاب: َأَداُء اْلُخُم

ييَ  اهللن عيين اب يينا َعبَيياٍس  -49 َ  (6)قييال: إاَن َو  ييدَ  َعني هنَمييا َر ا َا َلَمييا أَ َيييو ا النَييخا  قييال: َعب ييدا ال َقييي 
ــ» قَييالنوا: َربايَعييةن. قييال: «؟َمــْن اْلَوْفــدُ  أَو  َمــْن اْلَقــْوُم  » ــَر َخَزايَــا أَو  بِــاْلَقْوِم  (7)اَمْرَحًب بِاْلَوْفــِد  َغيـْ

َول  (8)
را  َيَقالنوا: يَا َرسنوَل الَ ها   «نََداَمى َت ايصن أَن  نَأ  ايَ  إاك يفا الَشه  إانَا ك َنس 

نَيَ  َ يَيا  (9) نَيَنا َوبَييي  رَا ا  َوبَييي  احلَ 
احلَ    
يٍم  (15) ٍر َ ر  ماين  كنَفيارا منَهيَر  َ منر نَيا بايَأم 

َنَيَة. َوَسيأَلنوهن َعين   (11) تنم  بايها اع  خنن يرا  بايها َمين  َورَاَءنَيا  َونَيد 
يييرابَةا.  َييييأَ  يييَدهن  قييييال:األش  َأتَــــْدُروَن َمــــا » َمَر نحل  بايييَأر بٍَص  َونَيَهييييا نحل  َعييين  أَر بَييييٍص  أََمييييَر نحل : بااإل َيييانا باال َييييها َو  

 اَشــَهاَدُة َأْن ل ِإلَــَه ِإل الل ــُه َوَأن  محمــدً » قَييالنوا: ال َييهن َوَرسنييولنهن أَع  َييحلن  قييال: «اإليَمــاُن بِالل ــِه َوْحــَدُه 

                                                                                                  
 (.شبهت بغري ا  ا مل يتب  به  كمها ع ى التعي  :أه) (1)
 .أتي  يره قبم أن يدتم يف األمر :أه (2)
 ييو مو ييص الييد   :وقييال تييريه   ييو بييدن اإلنسييان ونفسييه :بيين قتيبييةاقييال   العييرض بكسيير أولييه وسييكون ثانيييه ومجعييه أعييراض (3)

 .ما يرونه من نفسه و سبه :وقيم  إليه والي  من نفسه أو س فه أو من نست
 .اليه منعه :أه  أيبم احلمى النص (4)
 .والرال الق ت كما يبر  به  ق عة حلحل :أه (5)
 .والرال به  نا من يقد  ع ى الرإيَ من قومه  الو د الباإر (6)
 . ًبا.ر يبال ت  :أه     ك مة  قال عند إرالق الرق ل قال  أيب ها الر ت (7)
 .نالم  :أه «وك ندامى» .تري مهان  وك مفهو   :هأ (8)
 .ي  بيل  كشتهاره :قيم (9)
 (.ألن بعههحل حييا ببعة) يف و اسحل لنبل القبي ة مث ييت القبي ة به (15)
 .قاطص يفرم النادعة :أه (11)



  

 (48) 

َْ َرُســوُل الل ــ  «ِه  َوِإقَــاُم الص ــالِة  َوِإيتَــاُء الز َكــاِة  َوِصــَياُم رََمَضــاَن  َوَأْن تـُْعطُــوا ِمــْن اْلَمَّْــَنِم اْلُخُمــ
َن يييييَتحلا  َونَيَهيييييا نحل  َعييييين  أَر بَيييييٍص: َعييييينا احل 
بَاءا  (1) َوالَنقايييييريا َوال منَب َيييييتا  (2)َواليييييد 

َورنَ َيييييا قيييييال: ال منَقيييييرَيا. (3)
 َوقيييييال: (4)

  .53.رواه الب اره: . «وُهن  َوَأْخِبُروا ِبِهن  َمْن َورَاءَُكمْ اْحَفظُ »

ََْعَماَل بِالنـ ي ِة َواْلِحْسَبِة َوِلُكل  اْمِر ن َما نـََوك -86  بَاب: َما َجاَء ِإن  ا

وقيد  قيد  يف أول الكتياب  َودَاَل  ننيا  «إنما اَْعَماُل بِالنـ ي ـات» :  يديج:َعن  عنَمَر  -51
َفَمْن َكاَنْإ ِهْجَرتُُه ِإَلى الل ـِه َوَرُسـوِلِه َفِهْجَرتُـُه ِإلَـى الل ـِه »  «وإنما ِلُكل  اْمِر ن َما نـََوك» َد َقولاها:بع

  .54.رواه الب اره:  وَسَرَل باقَ  احلديج. «َوَرُسوِلهِ 

يييييعنوٍل  -51 د َعييييين  َأ ا َمس  َِا َأنـَْفـــــَق الر ُجـــــ» قيييييال:   َعييييين  النَيييييخا  (5)نـََفَقـــــةً  ُل َعَلـــــى َأْهِلـــــهِ ِإ
  .55.رواه الب اره: . «َيْحَتِسبـَُها فـَُهَو َلُه َصَدَقةس 

َِئم ِة »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -87 يُن الن ِصيَحُة: ِلل ِه َوِلَرُسوِلِه َوَِ الد 
 «اْلُمْسِلِميَن َوَعام ِتِهمْ 

َع َيييى إاقَييا ا الَريييلقا   : بَايَيع يييتن َرسنييوَل ال َييها القيي َعيين  َجرايييرا ب ييينا َعب ييدا ال َييها البج ييي   -58
  .57.رواه الب اره: َوإايَتاءا البََكاقا  َوالن ر نا لاكنمد منس  احٍل. 

َ   هوعنييييي -58 يييييل ا  َ َشيييييَرَط َع َيييييَ : قيييييال: إايد أَ َيي يييييتن النَيييييخا : أنبَاياعنيييييَ  َع َيييييى اإلس   قين  يييييتن
  .58.رواه الب اره: .  َيَبايَيع تنهن َعَ ى َ َيا. «من َوالنعْصِح ِلُكل  ُمْسلِ »

                                                                                                  
 .احلنتحل البالق اجملبوبة :وقيم  تهجرار مب  :وقال احلر   البية :وقيم  احلمر :وقيم   سره يف احلديج باعرار اخلهر (1)
 .القرع : دول ويقرر (2)
 .بالب ت من األواي   و ال   (3)
 .والقري ال    بالقار و و القري   و  عىن الب ت (4)
يف كتياب  - ييج كيرره الرينف-.مل أجد  يه ال فظة يف  يا الو ص من نس  األيبم اليت كودِت  وستأِت يف رواية أترد  (5)

  .1877األطعمة/ باب:  هم النفقة ع ى األ م/  : 
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(8) 
 ِكَتاب اْلِعْلمِ 

فأَتم  الحِديَث ثُم   َوُهَو مشتَّلس في َحديِثِه  اباب: َمن ُسِئَل ِعلمً  -1
 َأَجاَب الس اِئلَ 

َنَمييا النَييخا   َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -54 َييدد ن ال َقييو  َ  قييال: بَييي  ٍَ حين ؟ َ قيييال: يفا جَم  اييي   َجيياَءهن أَع ييرَا ا
يَص َميا قَياَل َ َكيراَه َميا قَياَل. َوقَياَل  َمَن الَساَعةن  َ َمَهى َرسنولن الَ ها  : يَا حينَدد ن   َيَقاَل بَيع يةن ال َقيو  ا

يييَمص . َ يييَن إاَذا َقَهيييى َ دايثَيييهن قيييال:  ـــاِئلُ  (1)-أنرَاهن  - َأيْـــنَ »بَيع هنيييهنحل : بَيييم  ملَ  َيس  ـــاَعِة  الس   «َعـــْن الس 
َِا ُضـيـ َعْإ اََمانَـُة فَـانـَْتِظْر الس ـاَعةَ »قال: َ يا أَنَيا يَيا َرسنيوَل ال َيها  قيال:  قيال: َكي يَف إاَ ياَعتينَها   «فَـِ 

َِا ُوس دَ »قال:    .59.رواه الب اره: . «ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه فَانـَْتِظْر الس اَعةَ  اَْمرُ  (2)ِإ

 َع َصْوتَُه بِاْلِعْلمِ بَاب: َمْن رَفَ  -8

يرٍو  -55 يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا الَ ها ب نا َعم  رٍَق َسيا َير نَاَ ا   قَياَل: خَتَ َيَف َعنَيا النَيخا   َر ا يفا َسيف 
َنا الَرلقن  - ََأل رََكَنا  َوَقد  أَر َ َقتي 

َنا   َينَياَلد بايَأع َ ى يَبيو  اها: َوحَن نن نَيتَيَوَ أن  َ َجَع  َنا َ  َسنن َعَ ى أَر جن ا  -(3)
َوْيلس »

ا أَو  ثلثً  «ِمْن الن ارِ  (5)ِلألْعَقابِ  (4)   .65.رواه الب اره: . اَمرَ َي  

 

                                                                                                  
 ( .أ د رجال سند احلديج .أظنه  والش  من حممد بن   ين :أه -بالهحل-أراه )( 1)
ع يهييا ليع يييو ليييج َ وأيبييي ه أن ال يي  كييان جيعييم ليييه وسييالق   أه أسيييند وجعييم يف تييري أ  ييه :بهييحل أولييه والتشييديد و فييف (2)

 .جم سه
 .ألركتنا :أه (3)
  وويييم ليين وقييص  يهييا  وييين ك ميية دجيير ليين أشييرم ع ييى   كيية :وقييال سيييبويه  ك ميية  قييال ليين وقييص يف   كيية يسييتيقها   يي  (4)

 .وال يف جهنحل ومنه :وقيم  أشق العياب :وقيم   و احلبن :وقيم  ويم ك مة رلع :وقيم
 .العقت مؤتر القد  (5)
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َبأَنَا -8 ثـََنا َوَأْخبَـَرنَا َوأَنـْ  بَاب: قـَْوِل اْلُمَحد ِث َحد 

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: قييال رسييول اهلل  َعيينا اب يينا  -56 ــَجِر َشــَجَرًة ل » :عنَمييَر َر ا ِإن  ِمــْن الش 
ثُوِني َمــا ِهــَي   َيَوقَييَص النَيياسن يفا َشييَجرا ال بَيييَوالاه  قَيياَل  «َيْســُقُ  َورَقـَُهــا  َوِإنـ َهــا َمثَــُل اْلُمْســِلِم  َفَحــد 

َ قَيالنوا: َ يدد  يَيي تن  مثن يَتي  َ ةن   َاس  يَ  يَيا َرسنيوَل ال َيها! قيال:َعب دن الَ ها: َوَوَقَص يفا نَيف سا  أَنَيَها الَن    ثي َنا َميا  ا
  .61.رواه الب اره: . «ِهَي الن ْخَلةُ »

 بَاب: اْلِقَراَءُة َواْلَعْرُ  َعَلى اْلُمَحد ثِ  -4

57-  ٍَ د  عييين أَنَييي َنَميييا حَن ييينن جن نيييوسل َميييَص النَيييخا يييمل َع َيييى  قيييال: بَييي  دا  َلَتيييَم َرجن يييجا يفا ال َمس 
َ قَاَل َ نيحل : أَي كنيحل  حمنََميدل  َوالنَيخا  مَجٍَم   َأَنَاَتهن  َ َعَقَ هن  مثن دا مثن يرَانَيي هاحل   يفا ال َمس جا َ َظه  ٌل بيَي   منَتكاي

(1) 
.  َيَقاَل َلهن الَرجنمن: اب يَن َعب يدا ال من َ ايتا   َيَقياَل لَيهن النَيخا   ٌن ْد قَـ»:   َيقن  َنا: َ َيا الَرجنمن األبي َيةن ال منَتكا

ــــكَ  د  «َأَجْبُت ييييمن لا نَييييخا ييييد  َع َييييَ  يفا  َيَقيييياَل الَرجن ييييأََلةا   َييييل جتَا : إايد َسيييياإا نَ  َ منَشييييددلل َعَ ي ييييَ  يفا ال َمس 
ييَ . نَيف سا
ــَدا لَــكَ »َ قييال:  (2) ــا َب ــْل َعم  ييأَلنَ  باَربدييَ  َوَربد َميين  قَيبي  َييَ  آهللن أَر َسييَ َ  إاَن  .«َس َ قييال: َأس 
ََ يفا «الل ُهم  نـََعـمْ »كن دهاحل   َ قال:   الَناسا  ي َم  . قيال: أَن شنيدنَك باال َيها  آهللن أََميَرَك أَن  ننَري دَ  الَريَ َواتا اخل 

َ ةا  قال:  ين  الَسي .«الل ُهم  نـََعمْ »ال يَيو  ا َوالَ يي  َر ما َنةا  قال: أَن شندنَك باالَ ها  آهللن أََميَرَك أَن  َنرنيوَ  َ يَيا الَشيه 
ييَمَها «الل ُهــم  نـََعــمْ »قييال:  يين  أَت ناَياإانَييا  َيتَيق سا ييَي َ ييياها الَرييَدَقَة ما . قييال: أَن شنييدنَك باال َييها  آهللن أََمييَرَك أَن   َأ تن

ئ ييَت باييها  َوأَنَيي«الل ُهــم  نـََعــمْ »: َع َييى  ينَقرَاإانَييا   َيَقيياَل النَييخا   َييا جا ا َرسنييولن َميين  .  َيَقيياَل الَرجنييمن: آَمن ييتن  ا
ٍر.  َما ن ب نن ثَيع َ َبَة  َأتنو َب ا َسع دا ب نا َبك    .63.رواه الب اره: َورَاإا  مان  قَيو ما   َوأَنَا  ا

 وَِكَتاِب َأْهِل اْلِعْلِم بِاْلِعْلِم ِإَلى اْلبُـْلَدانِ  (3)َما يُْذَكُر ِفي اْلُمَناَوَلةِ بَاب:  -5

ييَ  ا -52 َوأََميييرَهن أَن   (1) بَيَعييَج باكاَتابايييها رجييًل  هللن َعني هنَميييا: أََن َرسنييوَل ال َيييها عيين اب ييَن َعبَييياٍس َر ا

                                                                                                  
 .ص اعمصثن  مو والعرب  هص اك  بينهحل ع ى سبيم اكستظهار :أه (1)
 .ك  غهت :أه (2)
 .ويشرتط أن يرر  باإلذن ع ى الريين  إع اء الكتاب ل  الت لريويه عنه :ويف اكيب ل      اإلع اء :الناولة (3)
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يييَرد   َيَ َميييا قَيييرَأَهن َمبَقَيييهن  يييَري نا إاَن كاس  يييَري نا  َ َد َيَعيييهن َعظايييحلن ال َبي  يَد  َيَعييهن إاَن َعظاييييحلا ال َبي 
 َيييَدَعا  (3)قيييال: (2)

ََبٍا.أَن   نَ  َعَ ي هاحل  َرسنولن الَ ها  بَقنوا كنَم  ن
  .64.رواه الب اره:  (4)

َا ب يينا َمالاييٍ   -59 تنييتَ  - اكاَتابًيي  قييال: َكتَييَت النَييخا   َعيين  أَنَيي َ قايييَم لَييهن:  - أَو  أَرَاَل أَن  َيك 
َرءنوَن كاَتابً  ين   اَهيٍة  نَيق شنيهن:  ا   َاخَتَيَي َتاَمًياإاك َح تنومً  اإانَيهنحل  ك يَيق  حمنََميدل َرسنيولن ال َيها  َكيَأيد أَن ظنيرن إاَن ما

ها يفا يَداها.    .65.رواه الب اره: بَيَيا ا

ُْ  َوَمْن رََأك فـُْرَجًة ِفي  -6 بَاب: َمْن قـََعَد َحْيُث يـَْنَتِهي بِِه اْلَمْجِل
َْ ِفيَها  اْلَحْلَقِة َفَجَل

دا َوالنَياسن َمَعيهن   الَ ها : أََن َرسنوَل َعن  َأ ا َواقاٍد الَ ي ثا د  -61 يجا َل يفا ال َمس  َنَما  نَو َجالا بَييي 
ييدل  قييال:  َيَوقَيَفييا َع َييى َرسنييولا ال َييها  إاذ  أَقي بَييَم َثلثَييةن نَيَفييٍر   َأَقي بَييَم اثي نَييانا إاَن َرسنييولا ال َييها  َوَذَ ييَت َوا ا

 ًَا:  َيييرََأد  ينر َجيية    ََأَمييا َأَ ييدنإن
َ  َقيي (5) ََ َت  َفهنييحل   َوأََمييا  (6)ةا يفا احل  : َ َج َيي َتييرن يَهييا  َوأََمييا اآل 

ََ  ا َ َج َيي
بً  بَيَر َذا ا :  ََأل  َأل ُأْخِبرُُكْم َعْن النـ َفِر الث الثَـِة  َأم ـا َأَحـُدُهْم » قال:    َيَ َما  َيرََ  َرسنولن الَ ها االثَالاجن

ا اْْلَخـــُر فَاْســـَتْحَيا فَاْســـَتْحَيا الل ـــُه ِمْنـــُه  َوَأم ـــا اْْلَخـــُر فَـــَأْعَرَ  فَـــَأَوك ِإلَـــى الل ـــِه فَـــَُواُه الل ـــُه  َوَأم ـــ
  .66.رواه الب اره:  .«فََأْعَرَ  الل ُه َعْنهُ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
  .يف  يا احلديج يف الغاده الب ارهكما ياه   و عبد اهلل بن  يا ة السهم  . (1)
 أه: ق عه. (2)
ب تن أَنَ ».يف األيبم:  (3)    قرية الكتياب عنيده مويبيولة  بين شيهاب راوه احليديجا و وقاإم  سبته  «اب َن ال منَسَيتا قَالَ  َ َيسا

  .1/155. قاله يف الفتن: وقرة الدعاء مرس ة
 .يتفرقوا بي اب م كهحل :أه (4)
 .والفاء مث ثة والفتن أشهر  مكانًا تالًيا :أه (5)
 .وقد  فتن كمه  نواعماعة الستديرو   السل -بالسكون- احل قة (6)
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 «ُرب  ُمبَـل ِّن َأْوَعى ِمْن َساِمعن »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -7

ييرََق  -61 ييها قييال: قَيَعييَد ع يييه السييل  َع َييى بَ  عيين َأ ا َبك  َسييَ  إان َسييانل خباا َاما عاييرياها  َوأَم 
أَو   - (1)

َود اي اها  قال:. «؟َأيع يـَْومن َهَذا»: الَ قَ  مثنَ  - باباَماماها  َنا َ َن ظَنَيَنا أَنَهن َسينَسمديها سا َْ يـَـْوَم » َ َسَكتي  َألَْي
يها باغَيري ا اي ايها  َ قيال:َ َسَكتي  . «فََأيع َشْهرن َهَذا »: قين  َنا: بَيَ ى  قال .«الن ْحِر   َنا َ َن ظَنَيَنا أَنَهن َسينَسيمد

َْ ِبِذي اْلِحج ةِ » ـَنُكْم َحـَرامس   » قين  َنا: بَيَ ى  قال:. «؟َألَْي فَِ ن  ِدَماءَُكْم  َوَأْمَواَلُكْم  َوَأْعَراَضـُكْم  بـَيـْ
ـــْوِمُكْم َهـــَذا  ِفـــي َشـــْهرُِكْم َهـــَذا  ِفـــي بـََلـــدِكُ  ـــاِهُد اْلََّائِـــَب َكُحْرَمـــِة يـَ فَـــِ ن   (2)ْم َهـــَذا  لِيُبَـل ـــِّ الش 

  .67.رواه الب اره:  (3).«الش اِهَد َعَسى َأْن يـُبَـل َِّ َمْن ُهَو َأْوَعى َلُه ِمْنهُ 

 يـََتَخو ُلُهْم بِاْلَمْوِعظَِة َواْلِعْلِم َكْي ل يـَْنِفُروا بَاب: َما َكاَن الن ِبيع  -2

ييييي َعييييينا اب ييييينا  -68 باال َمو عاظَيييييةا يفا األيَيييييا ا  َكرَاَ يييييَة  (4)يَيَتَ َولننَيييييا قيييييال: َكييييياَن النَيييييخا   عنوٍل َمس 
َنا.  (5)الَسدَمةا    .68.رواه الب اره: َعَ يي 

َا  -68 د َعيين  أَنَيي ــُروا» قييال:   َعيين  النَييخا ــُروا َول تـُنَـف  ــُروا َوَبش  ــُروا َول تـَُعس  َيس 
(6)

.رواه . «
  .69الب اره: 

رً  -9  يـَُفق ْهُه ِفي الد ينِ  ابَاب: َمْن يُرِْد الل ُه بِِه َخيـْ

َ  عن منَعاوايََة  -64 رً »: يَيقنولن  قال: يَاع تن الَنخا يِن   اَمْن يُرِْد الل ُه بِِه َخيـْ يـَُفق ْهُه ِفـي الـد 
 َُ ـــَزاَل َهـــِذِه ا م ـــُة قَائَِمـــًة َعَلـــى َأْمـــِر الل ـــِه ل َيُضـــرعُهْم َمـــْن َوِإن َمـــا َأنَـــا قَاِســـمس َوالل ـــُه يـُْعِطـــي  َولَـــْن تـَ

                                                                                                  
 . و احلبم يشد ع ى رأس البعري (1)
 .احلا ر السامص من تاب :أه (2)
أورله الريينف يف الغيياده بسييياا اشييتمم  1689و ييو طييرم ميين احلييديج رقييحل:    يييا ميين األ اليييج الكييررق يف ال تريير.( 3)

 .  ى ذل  يف الو ع  الشار إليهماع ى  يا ال رم وع ى طرم آتر أورله الرنف أيًها يف بدء اخل ق  وقد نبهت ع
 (.وك يفعم ذل  كم يو  لئل  م  كان يراعى األوقات يف  يكرينا  :والعىن) .أه ييل نا :وقال أبو عبيدق  ير ينا :أه (4)
 .الللة :أه (5)
 .و و الشرول وا رب   و من النفار (6)
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  .71.رواه الب اره:  .«َخاَلَفُهْم  َحت ى يَْأِتَي َأْمُر الل هِ 

 بَاب: اْلَفْهِم ِفي اْلِعْلمِ  -11

ييَ  اهللن َعني هنَميياعيين اب ييَن عنَمييَر  -65 د  َر ا نَميياٍر   َ  قييال: كننَييا عان ييَد النَييخا َ جبا ــْن » قييال: َييأنِتا ِإن  ِم
يَغرن ال َقيو  ا  َ َسيَكت   «الش َجِر َشَجَرةً  .رواه الب ياره:  .وذكر احلديج  َودَاَل يف  ياها الردوايةا:  َإاَذا أَنَيا َأيب 

72.  

 ِفي اْلِعْلِم َواْلِحْكَمِة  (1)بَاب: الْغِتَباطِ  -11

ييعنوٍل  -66 ــلس » : قييال: قَيياَل النَييخا   عيين َعب ييَد ال َييها ب ييَن َمس  ــْيِن: رَُج ــي اثـَْنتَـ ل َحَســَد ِإل ِف
ِفـي اْلَحـق   َورَُجــلس آتَـاُه الل ـُه اْلِحْكَمــةَ  (2)َفُسـل َ  َعلَـى َهَلَكتِــهِ  آتَـاُه الل ـُه مــاًل 

فـَُهـَو يـَْقِضـي ِبَهــا  (3)
  .73.رواه الب اره:  .«َويـَُعل ُمَها

 «ْمُه اْلِكَتابَ الل ُهم  َعل  »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -18

.رواه  (4).«الل ُهـم  َعل ْمـُه اْلِكتَـابَ » َوقيال: قيال: َ يَم ا َرسنيولن ال َيها  َعبَياٍس  َعنا اب نا  -67
  .75الب اره: 

 بَاب: َمَتى َيِصحع َسَماُع الص َِّيرِ  -18
َييياٍر أَ َييياٍن  اقيييال: أَقي بَي  يييتن رَاكابًييي وعنيييه  -62 يييتالَ  َوأَنَيييا ييَ  (5)َع َيييى محا َمئايييٍي قَيييد  نَييياَ ب تن اك   و 

(6) 

                                                                                                  
 .م  دوال النعمة والغب ة م  مثم النعمةالفرا بينهما أن احلسد  :وقيم  اكتتباط أيب ه احلسد (1)
 . لكهإ :أه (2)
وع يى    ا    ق ع ى الفقيه والع يحل باليدينإ :وقيم  احلكمة السنة :وقال قتالق  حلكمة اإليبابة يف تري النبوقا :قال الب اره (3)

 .وقد ورلت  عىن النبوق  لهوع ى الفهحل عن اهلل ورسو   وع ى احلسنة  وع ى احلكحل باحلق  ما ينفص من موعظة وحنو ا
يف كتيياب  هيياإم الريييابة/  -مييص ديييالق يف بعيية ألفاظييه-وقييد أعيياله الريينف    يييا ميين األ اليييج الكييررق يف ال تريير.( 4)

 . 1546باب: ذكر ابن عباس َر  َ  اهللن َعني هنَما/  : 
 .   األنثى من احلمر( األ ان 5)

 .قاربته :أه (6)
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ينَريي د   ااييىًن  َوَرسنييولن ال َييها 
َ يَييَده  بَيع ييةا الَرييفد  َوأَر َسيي  تن األ َيياَن  (1) ييَداٍر  َ َمييَرر تن بيَيي   إاَن َتييري ا جا

 َير َ صن 
  .76.رواه الب اره: َ َدَت  تن يفا الَرفد   َيَ حل  يينن َكر  َذلاَ  َعَ َ .  (2)

د  َعيين  حَم منييولا ب يينا الرَبايييصا  -69 يين  النَييخا يي   َوأَنَييا اب يينن  (3)جَمَييةً  قييال: َعَق  ييتن ما ها جَمََهييا يفا َوج 
ناَ   مان  َلل ٍو.  َا سا   .77.رواه الب اره: مَخ 

 بَاب: َفْضِل َمْن َعِلَم َوَعل مَ  -14

د َعين  َأ ا منوَسييى  -71 ثَــُل َمــا بـََعثَِنــي الل ــُه بِــِه ِمــْن اْلُهــَدك َواْلِعْلــِم   مَ » قييال:   َعيين  النَييخا
ــثِ  ــِل اْلََّْي ــِر  َأَصــاَب َأْرًضــ (4)َكَمَث ــا نَِقي ــةس ااْلَكِثي َه ــاَن ِمنـْ   َفَك

ــاءَ  (5) ــْإ اْلَم ــْإ اْلَكــأل (6)قَِبَل  (7)فَأَنـَْبَت
َهــا َأَجــاِدبُ  ــْإ ِمنـْ َواْلُعْشــَب اْلَكِثيــَر  وََكاَن
ــا (8) َء  فـَنَـَفــَع الل ــُه ِبَهــا الن ــاَ،  َفَشــرِبُوا َأْمَســَكْإ اْلَم

َها طَائَِفًة ُأْخَرك  ِإن َما ِهَي ِقيَعـانس  َوَسَقْوا َوَزَرُعوا  َوَأَصاَبْإ ِمنـْ
ل تُْمِسـُك َمـاًء َول تـُْنبِـُإ َكـأًل   (9)
  فـََعِلـَم َوَعل ـَم  َوَمثَـُل َمـْن لَـْم يـَْرفَــْع فَـَذِلَك َمثَـُل َمـْن فـَُقـَه ِفـي ِديـِن الل ـِه َونـََفَعـُه َمـا بـََعثَنِـي الل ـُه بِـهِ 

  .79.رواه الب اره:  .«َوَلْم يـَْقَبْل ُهَدك الل ِه ال ِذي ُأْرِسْلُإ بِهِ  اِبَذِلَك رَْأسً 

 بَاب: رَْفِع اْلِعْلِم َوُظُهوِر اْلَجْهِل  -15

َا  -71 َأْن يـُْرفَـَع اْلِعْلـُم   (15)س ـاَعِة:ِإن  ِمـْن َأْشـَراِط ال» :قال: قيال رسيول اهلل  َعن  أََن

                                                                                                  
 .أه يراا   يها من الدماء  ىنوييت بيل  لا   سر د ا من العقبة إن حم (1)
 . أكم و   م  قة :أه (2)
 .إرسال الاء من الفحل بإبعال له :معناه (3)
 .وقد يسمى الكيف تيثًا   و الاء اليه ينبل من السماء (4)
 .أرض بيهاء :أه (5)
 .أقر ه  يها :أه (6)
 . و الرعى رطًبا ويابًسا (7)
 .األجالب ما ك ينبت الكيف :قال األيبمع    د اخلربة -بفتن أوله وكسر ثانيه وقد يسكن-إ دا ا جدبة  (8)
 (.مجص قاع و و األرض الستوية ال ساء اليت ك  نبت) (9)
 .ي  يو  القيامة الساعة أل ا ك مية البرر ومل يكن يف كل  العرب يف الدل أقرر من الساعة (15)
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  .85.رواه الب اره:  .«َويـَْثُبَإ اْلَجْهُل  َوُيْشَرَب اْلَخْمُر  َوَيْظَهَر الز نَا

ثَيَنكنحل   يييديثً  وعنيييه  -78 ثنكنحل  َأَ يييدل بَيع يييداه  يَاع ييييتن َرسنيييوَل ال َييييها  اقيييال: كَ ييييدد َييييدد  ك حين
ــاعَ »: يَيقنييولن  ــْن َأْشــَراِط الس  ــَر الن َســاُء  ِم َــا  َوَتْكثـُ ــُل  َوَيْظَهــَر الز ن ــَر اْلَجْه ــُم  َوَيْظَه ــل  اْلِعْل ِة: َأْن يَِق

  .81.رواه الب اره:  .«َويَِقل  الر َجاُل َحت ى َيُكوَن ِلَخْمِسيَن اْمَرَأًة اْلَقي ُم اْلَواِحدُ 

 بَاب: َفْضِل اْلِعْلمِ  -16

َ  اهللن عن اب َن عنَمَر  -78 َنا َأنَا نَائِمس  أُتِيـُإ » يقول: قال: يَاع تن َرسنوَل الَ ها  َعني هنَما َر ا بـَيـْ
َََرك الـر ي   َُ ِفـي َأْظَفـاِري  ثُـم  َأْعطَْيـُإ َفْضـِلي ُعَمـَر بْـَن  (1)بَِقَدِح لََبنن  َفَشرِْبُإ َحت ى ِإن ي  َيْخـُر

  .82.رواه الب اره:  .«اْلِعْلمَ » الَ ها  قال: قَالنوا: َ َما أََول َتهن يَا َرسنولَ . «اْلَخط ابِ 

َيا -17  َوُهَو َواِقفس َعَلى الد اب ِة َوَغْيرَِها (2)بَاب: اْلُفتـْ

راو ب نا ال َعاصا  -74 َ  اهللن َعني هنَماَعن  َعب دا الَ ها ب نا َعم  َ : أََن َر ا َوَقَف يفا َ َجةا ال يَوَلاعا   الَنخا
يييعنر   اايييىًن لا نَيييا يييمل َ قيييال: ملَ  َأش  يييأَلنونَهن َ َجييياَءهن َرجن سا َيس 

يييتن قَيب يييَم أَن  أَذ بَيييَن  َ قيييال: (3) ِْبَـــْح َول » َ َيَ ق  ا
 ََ عنر   َيَنَير تن قَيب َم أَن  أَر ماَ   قال:. «َحَر ََ » َ َجاَء آَترن َ قال: ملَ  َأش  َ َميا سنيئاَم النَيخا  . «اْرِم َول َحَر
  ٍء قندد َر إاك قال:َعن  َش   ََ » َ  َوك أنتد   .83.رواه الب اره:  .«افْـَعْل َول َحَر

َيا بِِ َشارَِة اْلَيِد َوالر ْأ،ِ  -12  بَاب: َمْن َأَجاَب اْلُفتـْ

د عن َأ ا  نَريي رََق  -75 يـُْقَبُ  اْلِعْلُم  َوَيْظَهُر اْلَجْهـُل َواْلِفـَتُن  َوَيْكثـُـُر » قال:   َعن  الَنخا
َُ الْ  َر  ن  قَاَل َ َكَيا بايَيداها َ َيرَ َيَهيا  قايَم: «َهْر يَا َرسنوَل الَ ها  َوَما ا  

.رواه الب ياره: َكأَنَيه ينراييدن ال َقت يَم.   (4)
85.  

                                                                                                  
 .كناية عن ظهوره (1)
 .ه السؤال مث ي  اعواب بهأيب  (2)
 .مل أع حلأه:  (3)
 .جع ها حمر ة إشارق إن يبفة ق ص السيف :أه (4)
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َيياَء بنييت أ  بكيير  -76 ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َأي  : أَ َيي ييتن َعاإاَشييَة  َر ا َهيياقَالَييت  ييَ  اهللن َعني  ييَ   َر ا َو ا
: سنييب َياَن ال َييها  نَريي د  : َمييا َشييأ نن النَيياسا   ََأَشيياَرت  إاَن الَسييَماءا   َييإاَذا النَيياسن قايَييا ل   َيَقالَييت     َيقن  ييتن

(1) 
َها: َأه  نَيَعحل    َيقنم تن َ َن جَتَليا ال َغش  ن  : آيَةل   ََأَشاَرت  بارَأ سا قين  تن
ي   (2) َ َجَع  تن َأيبنيت  َع َيى رَأ سا

َ قيال: َء  َ َيماَد الَ َه َعَب َوَجَم الَنخا  ال َما َمـا ِمـْن َشـْيءن لَـْم َأُكـْن ُأرِيتُـُه ِإل رََأيـْتُـُه » َوأَثي ىَن َعَ ي يها  مثن
: َأن ُكْم تـُْفتَـنُـونَ ذَ ِفي َمَقاِمي هَ  ا  َحت ى اْلَجن ُة َوالن اُر  فَُأوِحَي ِإَلي 

ث يَم أَو   -ِفـي قـُبُـورُِكْم  (3) َقراييَت  ما
َياءن  َنِة اْلَمِسـيِح الـد ج اِل  - ك أَل راه َأَه َذلاَ  قَاَلت  َأي  ِمْن ِفتـْ

يُقـال: َمـا ِعْلُمـَك ِبَهـَذا الر ُجـِل   (4)
َييياءن  -فََأم ـــا اْلُمـــْؤِمُن َأْو اْلُمـــوِقُن  َميييا قَالَييت  َأي  ـــدس َرُســـوُل الل ـــ - ك أَل راه باأَيدها ِه  فـَيَـُقـــوُل: ُهـــَو ُمَحم 

َنا   قَـْد َعِلْمنَـا ا  فـَُيقـال: نَـْم َصـاِلحً ا  ُهَو ُمَحم دس  ثالثً هُ َواتـ بَـْعَنا هُ َجاَءنَا بِاْلبَـيـ َناِت َواْلُهَدك  فََأَجبـْ
َياءن  -بِـِه. َوَأم ـا اْلُمنَـاِفُق َأْو اْلُمْرتَـاُب  اِإْن ُكْنـَإ َلُموِقنًـ وُل: ل فـَيَـُقــ - ك أَل راه َأَه َذلايَ  قَالَيت  َأي 

  .86.رواه الب اره:  .«فـَُقْلُتهُ  اَأْدِري  َسِمْعُإ الن اَ، يـَُقوُلوَن شيئً 

(5)بَاب: الر ْحَلِة ِفي اْلَمْسأََلِة الن ازَِلةِ  -19
 

َارا ا  -77 َبَة ب نا احل  يرَأَقل  يَ َعن  عنق  : إايد : أَنَيهن  َييَبَوَ  ابي نَيًة أَل ا إاَ يابا ب ينا َعباييٍب   َأَ َيت يهن ام  َقالَيت 
بَيير  ا  َبةن: َما أَع َ حلن أَنَي ا أَر َ يع تا ا  َوك َأت  ا   َيَقاَل َ َا عنق  َبَة َواَليتا  َيَبَوَ  تا .  َيرَكايَت إاَن َقد  أَر َ ع تن عنق   ا

ــــَل » :باال َمداينَييييةا َ َسييييأََلهن  َ قييييال رسييييول اهلل  َرسنييييولا ال َييييها  ــــْد ِقي ــــَف َوَق بَييييةن .  َيَفارَ «َكْي قَيَهييييا عنق 
رَهن  اَوَنَكَيت  َدو جً    .88.رواه الب اره: . َتيي 

 
                                                                                                  

 .و و منروب ع ى الردر   و  نبيهه عن السوء (1)
 .( و طرم من اإلتماء  والرال به  نا احلالة القريبة منه  أط قته جمادًا) (2)
 .يما أترجه اكتتبار ل مكروهمث استعمم    أيبم الفتنة اكتتبار واكمتيان (3)
وبعة أ يم   وقيم  يه تري ذل  أيًها  لسيه األرض :وقيم  ي  بيل  لسن إ دد عينيه :قال أبو عبيد أه: الكياب ( 4)

ة السيين بالهم ي :وقيال أبيو ا ييثحل  ومنهحل من يقوله باخلاء العجمة مص التشديد  ال غة يقولونه بكسر اليحل و شديد الس  الهم ة
 .ومس ه إذا ت قه ت ًقا قبيًيا م عونًا   د اليه بالعجمة مسيه اهلل إذا ت قه ت ًقا  سًنا

 .الر يم بسبت ذل  :أه (5)
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 بَاب: التـ َناُوِب ِفي اْلِعْلمِ  -81

ين  َعيَوايا  َعن  عنَمَر  -72 يَ  ما قال: كنن تن أَنَا َوَجارل يا مان  األن َرارا يفا َب ا أنَمَيَة ب نا َدي يٍد  َو ا
الني بنولَ ال َمدايَنةا  وَكنَنا نَيتَيَناَوبن 

َيَرا اَوأَن يبالن يوًمي ا  يَين بالن يوًميَعَ ى َرسنولا الَ ها  (1) ئ تنيهن خبا    َيإاَذا نَيبَل يتن جا
بَ  خا األن َرييياراه  ييَيييو َ  نَيو  ث يييَم َذلايييَ    َينَييييَبَل يَبيييا ا ييين  ال يييَو   ا َوَتيييري اها  َوإاَذا نيَيييَبَل  َيَعيييَم ما تايييها  َذلايييَ  ال يَييييو  ا ما

  َ قييال: أمََثَ  نييَو اشييديدً  ار بً َ َهييَرَب بَييا ا َ يي
ييرل َعظايييحلل.  (2) ييتن إالَي ييها  َ قييال: َ ييَدَ  أَم   َيَفباع ييتن َ َ َرج 

 : ييَ   َيب كاي    َيقن  يتن َريَة  َيإاَذا  ا : ك أَل راه. طََ َقكنيَن َرسنيولن ال َيها أَ قيال:  َيَدَت  تن َع َيى َ ف    قالييت 
د  َ َلَت  ييتن َع َييى النَييخا ييَت ناَسيياَءَك  قييال: َيقن  يي مثن بَيييرن . «ل» تن َوأَنَييا قَيياإاحلل: أَطََ ق  : ال َييهن َأك   (3). َيقن  ييتن

  .89.رواه الب اره: 

يييص  َع َيييى أنَمتاييي َ  : َيقن  يييتن : دَاَل يفا راَوايَيييةٍ . (1) يييَص َع َيييي هاحل    ال عن ال َيييَه  َي  يينَوسد    َيييإاَن  َييياراَس َوالييير وَ  ونسد
ني َيا    َأَوِفــي َشــِك َأنْــَإ يَــا ابْــَن اْلَخط ـــابِ » :وََكيياَن منَتكائًييا  َيَقيييالَ   َو نييحل  َك يَيع بنييدنوَن ال َييهَ َوأنع  نييوا الييد 

نـْيَ   .2468.رواه الب اره:  . «اُأولَِئَك قـَْومس ُعج َلْإ َلُهْم طَي َباتـُُهْم ِفي اْلَحَياِة الدع
(4)

 

َِا رََأك َما َيْكَرهُ بَاب: اْلَََّضِب ِفي اْلَمْوِعظَِة َوالتـ ْعلِ  -81  يِم ِإ

ييعنوٍل األن َريياراهد  -79 قييال: قَيياَل َرجنييمل: يَييا َرسنييوَل ال َييها  ك َأَكييالن أنل راكن الَرييلَق  َعيين  َأ ا َمس 
 َ َا ين َيودلن بانَيا  نيلنل  َ َميا رَأَي يتن النَيخا ئايٍي  َ قيال: ايفا َمو عاظَيٍة َأَشيَد َتَهيبً   ا ين  يَيو ما َأيـعَهـا الن ـاُ،  » ما

َِا اْلَحاَجــةِ  ــِعيَف َو ــْف  َفــِ ن  ِفــيِهْم اْلَمــرِيَ  َوالض  ــُروَن  َفَمــْن َصــل ى بِالن ــاِ، فـَْلُيَخف   .«ِإن ُكــْم ُمنَـف 
  .95.رواه الب اره: 

د  -21 َ َعيين  َدي ييدا ب ييينا َتالاييٍد اع نَهييي ا اْعـــِرْف » :ةا  َ قيييالَسيييأََلهن َرجنييمل َعييين  ال  َق َيي : أََن النَييخا

                                                                                                  
 .ننبل بالنوبة :أه (1)
 .أ هنا  و :ا مبق للستفها  أه (2)
 .أكر من كم ش ء  ييم لو و  الع  :وقيم  معناه الكبري :قيم (3)
راَ ةا سا الس  نو ا َوَتري اَ ا :باب.كتاب الظامل: ( 4) راَ ةا َوَتري ا ال منش    .ال غنر َ ةا َوال عن دَيةا ال منش 



  

 (58) 

ثُم  َعر فْـَها َسَنًة  ثُـم  اْسـَتْمِتْع ِبَهـا  فَـِ ْن َجـاَء رَبـعَهـا  (3)َوِعَفاَصَها  -(2)ِوَعاَءَهاأَو  قال:  - (1)وَِكاَءَها
قيال: َ َهيالَةن اإلبايما . «فََأد َها ِإلَْيـهِ 

َنتَياهن  (4) َيَرت  َوج  يَت َ يَن امح   َيَغها
َي (5) هنيهن  َ قيال:أَو  قيال: امح   َر َوج 

ــَجَر  َفــَذْرَها (6)َمــا َلــَك َوَلَهــا  َمَعَهــا ِســَقاُؤَها َوِحــَذاُؤَها » تَــرُِد اْلَمــاَء َوتـَْرَعــى الش 
َحت ــى يـَْلَقاَهــا  (7)

ْئبِ » قال: َ َهالَةن ال َغَنحلا  قال:. «رَبـعَها ََِخيَك َأْو لِلذ    .91.رواه الب اره:  .«َلَك َأْو 

َ  قال: سنئاَم الَنخا   َأ ا منوَسى َعن   -21 يَت  مثن ثايَر َعَ ي يها َتها يَياَء َكراَ َهيا   َيَ َميا أنك  َعن  َأش 
َمين  َأ ا يَيا   َيَقياَ  آَتيرن َ قيال: «َأبُوَ  ُحَذاَفةُ » قَاَل َرجنمل: َمن  َأ ا  قال:. «َسُلوِني َعم ا ِشْئُتمْ » قَاَل:

هاها قال: يَا َرسنوَل الَ ها  إانَيا . «بُوَ  َساِلمس َمْوَلى َشْيَبةَ أَ » َرسنوَل الَ ها  َ قال:  َيَ َما رََأد عنَمرن َما يفا َوج 
  .92.رواه الب اره: . نَيتنوبن إاَن الَ ها َعَب َوَجمَ 

 لِيُـْفَهَم َعْنهُ  ابَاب: َمْن َأَعاَد اْلَحِديَث ثالثً  -88

28-  ٍَ د َعن  أََن َهيحَل َعن يهن  ا: أَنَهن َكياَن إاَذا َ َك َيحَل باَك اَميٍة أََعاَلَ يا ثلثًي  َعن  الَنخا   َ يَن  ينف 
  .94.رواه الب اره:  .اَوإاَذا أََ ى َعَ ى قَيو ٍ  َ َسَ حَل َعَ ي هاحل   َسَ حَل َعَ ي هاحل  ثلثً 

 بَاب: تـَْعِليِم الر ُجِل َأَمَتُه َوَأْهَلهُ  -88

َـــةس َلُهـــْم َأْجـــَراِن: رَُجـــلس ِمـــْن َأْهـــِل » :قيييال رسيييول اهلل قيييال:  عييين أ  موسيييى  -28 َثالث
ـــدن  َِا َأد ك َحـــق  الل ـــِه َوَحـــق  َمَوالِيـــِه  اْلِكَتـــاِب  آَمـــَن بَِنِبي ـــِه َوآَمـــَن ِبُمَحم    َواْلَعْبـــُد اْلَمْملُـــوُ  ِإ

تَْأِديبَـَها  َوَعل َمَها فََأْحَسـَن تـَْعِليَمَهـا  ثُـم  َأْعتَـَقَهـا  َورَُجلس َكاَنْإ ِعْنَدُه َأَمةس َيَطُؤَها  فََأد بـََها فََأْحَسنَ 
                                                                                                  

 . و اخليط اليه يربط به الظرم (1)
 .و   ما حيفن  يه الش ء  وا د األوعية (2)
 أه: الوعاء. (3)
 .وأيبم الهلل الغيبة  واعمص  وال  الهاإص منها : الة اإلبم وتري ا (4)
   يي  جانييت الوجييه :وقييد  بييدل إييبق مهييمومة  وجيييود كسيير اعيييحل و تيهييا ميص  ييتن الييواو  الوجنية مث ييج الييواو واعيييحل سيياكنة (5)

 .و و عظيمه العاي
 .نع ها :أه (6)
 .لعها :أه (7)
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  .97.رواه الب اره:  .«فـَتَـَزو َجَها  فـََلُه َأْجَرانِ 

 وتَعليِمهن   (1)اإِلَماِم الن َساءَ  بَاب: ِعظَةِ  -84

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعييين اب ييينا َعبَييياٍس  -24 َوَمَعيييهن بايييللل  َ ظَيييَن أَنَيييهن ملَ   َتيييرَ َ  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َر ا
َيياَيَ  َوباييللل  ييماص  الندَسيياء  َيييَوَعَظهنَن َوأََمييَر نَن باالَرييَدَقةا  َ َجَع َييت  ال َميير أَقن  ين  قايي  ال قنيير َط َواخل  يَأ تنييين يفا  ينس 

باها.    .98.رواه الب اره: َطَرما ثَيو 

 بَاب: اْلِحْرِ: َعَلى اْلَحِديثِ  -85

يَعدن النَياسا باَشيَفاَعتاَ  ييَيو َ  ال قاَياَميةا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -25 قال: ق ت: يَا َرسنيوَل ال َيها  َمين  َأس 
َلَقْد ظَنَـْنُإ يَا َأبَا ُهَريـَْرَة َأْن ل َيْسأَلُِني َعْن َهَذا اْلَحِديِث َأَحدس َأو ُل ِمْنـَك  »: قال رسيول اهلل 

ِصـَك َعلَـى اْلَحـِديِث  َأْسـَعُد الن ـاِ، ِبَشـَفاَعِتي يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة  َمـْن قَـاَل: ل ِإلَـَه ِلَما رََأيْـُإ ِمـْن ِحرْ 
  .99.رواه الب اره:  .«ِمْن قـَْلِبِه  َأْو نـَْفِسهِ  اِإل الل ُه  َخاِلصً 

 بَاب: َكْيَف يـُْقَبُ  اْلِعْلمُ  -86

راو ب نا ال َعا -26 َ  اهللن َعني هنَمياصا َعن  َعب دا الَ ها ب نا َعم  : يَيقنيولن  قيال: يَاع يتن َرسنيوَل ال َيها  َر ا
ــ» ــَم انِْتَزاًع ــِبُ  اْلِعْل ــاِد  اِإن  الل ــَه ل يـَْق ــْن اْلِعَب ــُه ِم يـَْنَتزُِع

ــاِء   (2) ــْبِ  اْلُعَلَم ــَم بَِق ــِبُ  اْلِعْل َوَلِكــْن يـَْق
َِا لَـــْم يـُْبـــِق َعاِلًمـــ ـــاًل   ات َخـــَذ الن ـــاُ، ُرؤَ اَحت ـــى ِإ   َفُســـِئُلوا  فَـــَأفْـتَـْوا بََّْيـــِر ِعْلـــمن  َفَضـــلعوا َســـاِء ُجه 

  .155.رواه الب اره: . «َوَأَضلعوا

 باب: بَاب َهْل ُيْجَعُل ِللن َساِء يـَْومس َعَلى ِحَدةن ِفي اْلِعْلِم  -87

راهد  -27 د  َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  َعييم  : قييال: قَالَييت  الندَسيياءن لا نَييخا َتَ بَينَييا َعَ ي ييَ  الردَجييالن  َاج 
ييَ    َيَوَعييَد نَن يوًميي الَنَييا يوًميي يين  نَيف سا َمــا »: َلقايييَيهنَن  ايييها   َيييَوَعَظهنَن َوأََمييَر نَن  َ َكيياَن  ايَمييا قَيياَل َ نيينَ  اما

                                                                                                  
 .موعظتهن :أه (1)
 .يبي ه :أه (2)
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ًــ ــا ِحَجاب ــِدَها  ِإل َكــاَن َلَه ــْن َوَل َــًة ِم ُم َثالث ــد  ــَرَأةس تـَُق ــْنُكن  اْم ــْن  اِم ا  . «الن ــارِ ِم ييرَأَقل: َواثي َنتَييي    َيَقالَييت  ام 
  .151.رواه الب اره:  .«َواثـَْنتَـْينِ » َ قال:

ُلَُّوا اْلِحْنثَ » :ويف رواية َعن  َأ ا  نَريي رََق  -22 َلْم يـَبـْ
(1)

  .152.رواه الب اره:  .«

 فلم يفهمه فـََراَجَعه َحت ى عرَفهُ  ابَاب: َمْن َسِمَع شيئً  -82

َهييااإاَشييَة عيين عَ  -29 ييَ  اهللن َعني  د َر ا قَالَييت  َعاإاَشييةن: . «َمــْن ُحوِســَب ُعــذ بَ » قييال: : أن النَييخا
ََ يَيقنييولن ال َييهن  َيَعيياَن  : أََولَييي  َسييابً :  َيقن  ييتن ييريً  اَ َسييو َم حينَاَسييتن  ا : َ قييال:  .8.اكنشييقاا:  اَيسا  قَالَييت 

َِِلِك اْلَعْرُ   َوَلِكْن: َمْن نُ »   .153.رواه الب اره:  .«يـَْهِلكْ  (2)وِقَش اْلِحَسابَ ِإن َما 

 بَاب: لِيُبَـل ِِّ الِعلَم الش اِهُد اْلََّاِئبَ  -89

َعت يهن أنذننَياَه ال َغَد مان  يَيو  ا ال َفت نا  يَيقنولن قَييو ًك  قال: يعت الَنخا   َعن  َأ ا شنَري ٍن  -91   يَا
َ قيييال:َوَوَعييياهن قَي  يييخا  َوأَب َريييَر  هن  يييَد ال َيييَه َوأَثي يييىَن َعَ ي يييها مثن يييَ  َ َك َيييحَل بايييها: محَا نَييياَه  ا ـــا » َعيي  ـــَة َحر َمَه ِإن  َمك 

ََْمِر ن يـُـْؤِمُن بِالل ـِه َواْليَــْوِم اْْلِخـِر َأْن َيْسـِفَك ِبَهـا َدًمـَحر ْمَها تُ َوَلْم  (3)الل ُه   (4) االن اُ،  َفال َيِحلع 
َول يـَْعِضــدَ 
ِفيَهــا  فـَُقولُــوا: ِإن  الل ــَه قَــْد  َهــا َشــَجَرًة  فَــِ ْن َأَحــدس تـَــَرخ َص ِلِقتَــاِل َرُســوِل الل ــِه بِ  (5)

ــ َهــا اْليَـ َن لِــي ِفيَهــا َســاَعًة ِمــْن نـََهــارن  ثُــم  َعــاَدْت ُحْرَمتـُ ِِ َِْن َلُكــْم  َوِإن َمــا َأ َن ِلَرُســوِلِه َولَــْم يَــْأ ِِ ْوَم  َأ
  .154.رواه الب اره: . «ِْ  َوْليُبَـل ِّْ الش اِهُد اْلََّاِئبَ َكُحْرَمِتَها بِاَمْ 

 بَاب: ِإْثِم َمْن َكَذَب َعَلى الن ِبي   -81

ييي ت  -91
ل َتْكـــِذبُوا َعلَــي   فَِ ن ـــُه َمـــْن َكــَذَب َعلَـــي  فـَْلـــَيِلْ  » :قَيياَل: قيييال النَييخا   عيين َع ا

                                                                                                  
 .مل يدركوا  يكتت ع يهحل اإلمث :أه (1)
 .كستقراءوالناقشة ا  استقرى ع يه :أه (2)
 .جع ها  راًما :أه (3)
 .يهريقه :أه (4)
 .و  َ وقفمودن ر م ورجم و قت وكتت  :لغات تو يه س  وأيب ه من ق ص العهد  ك يق ص :أه (5)
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(1)الن ارَ 
  .156.رواه الب اره:  .«

َ  عيين َسييَ َمَة بيين األكييوع  -98 َمــْن يـَُقــْل َعَلــي  َمــا لَــْم َأقُــْل »: يَيقنييولن  قييال: يَاع ييتن النَييخا
  .159.رواه الب اره:  .«َمْقَعَدُه ِمْن الن ارِ  (2)فـَْلَيَتبَـو أْ 

د َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -98 َيِتـــي. َوَمـــْن َتَســـم ْوا بِاْســـِمي َول َتْكتَـنُـــوا ِبكُ » قيييال:   َعييين  النَيييخا نـْ
رَآِني ِفي اْلَمَناِم فـََقْد رَآنِـي  فَـِ ن  الش ـْيطَاَن ل يـََتَمثـ ُل ِفـي ُصـورَِتي 
 اَوَمـْن َكـَذَب َعلَـي  ُمتَـَعم ـدً  (3)

  .115.رواه الب اره:  .«فـَْلَيَتبَـو ْأ َمْقَعَدُه ِمْن الن ارِ 

 بَاب: ِكَتابَِة اْلِعْلمِ  -81

ــَة اْلَقْتــلَ  ِإن  الل ــهَ » قييال: َ خا  : أن النَييوعنيه  -94 َْ َعــْن َمك  َ  ل  َوُســ - اْلِفيــلَ أَو   - َحــَب
َََحــدن بـَْعــِدي   َعلَـْيِهْم َرُســوَل الل ــِه  َََحــدن قـَْبِلــي  َولَــْم َتِحــل   َواْلُمــْؤِمِنيَن  َأل َوِإنـ َهــا لَــْم َتِحــل  

ــ ــْن نـََه ــاَعًة ِم ــي َس ــا َحل ــْإ ِل ــاَعِتيَأل َوِإنـ َه ــا َس ــى َشــوُْكَها  َول  ارن  َأل َوِإنـ َه ــَرامس  ل ُيْختَـَل ــِذِه َح َه
يـُْعَضـُد َشــَجُرَها  َول تـُْلــتَـَقُ  َســاِقطَتـَُها ِإل ِلُمْنِشــدن 
ِإم ــا َأْن  (5)َفَمــْن قُتِــَل فـَُهــَو ِبَخْيــِر الن ظَــَرْيِن: (4)

يـُْعَقَل 
َوِإم ا َأْن يـَُقادَ  (6)

يما ال يَيَمنا . «يـلِ َأْهـُل اْلَقتِ  (7) ين  أَ   َ َجياَء َرجنيمل ما
تنيت  يا يَيا َرسنيوَل  (8) َ قيال: اك 

يرَ . «اْكتُُبوا ََِبي فُـالنن »الَ ها. َ قال:  ين  قينيَري ٍ : إاك اإلذ تا  َيَقياَل َرجنيمل ما
يَيا َرسنيوَل ال َيها   َإانَيا َع َع نيهن  (9)

ِِْخرَ »:  يفا بينينو اَنا َوقينبنورانَا   َيَقاَل الَنخا   ِِْخَر ِإل اإل   .112.رواه الب اره:  .«ِإل اإل

                                                                                                  
 .  يدت ها :أه (1)
 .و و أمر  عىن اخلر .ليت ي مباءق و   النبل :أه (2)
 .ك يتشبه   :أه (3)
 .ا وأيب ه ر ص الروت ونشد ا إذا ط بته  أنشد ا إذا عر تها :يقال يف الهالة  لعرم :أه (4)
 .تري األمرين :أه (5)
 .يع   الدية :أه (6)
 .وأيب ه أ حل كانون يد عون القا م لوي القتول  يقوله كبم  قتم القا م  ن قت ه :القول (7)
 .ن اا اوالشا  أل ا ع  ييت اليمن أل ا عن    الكعبة : .أه الب اره قال (8)
 . شيشة معرو ة طيبة الرين  وجد باحلجاد (9)
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َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -95 د  َر ا َتَد باالَنخا تُـوِني ِبِكتَـابن » َوَجعنيهن قيال: قال: َلَما اش  ائـْ
َ  «ل َتِضـــلعوا بـَْعـــَدهُ  اَأْكُتـــْب َلُكـــْم ِكَتابًـــ : إاَن النَيييخا َتَ بَيييهن ال َوَجيييصن  َوعان يييَدنَا كاتَيييابن ال َيييها  قَييياَل عنَميييرن

بينَنا  َ س 
تَيَ فنوا  وََكثينَر الَ َغطن  (1)  َات 

.رواه الب ياره: . «ُقوُموا َعن ي  َول يـَْنَبَِّـي ِعْنـِدي التـ نَـازُعُ » قال: (2)
114.  

 بَاب: اْلِعْلِم َواْلِعظَِة بِالل ْيلِ  -88

َها َر ا َ َعن  أن د َسَ َمَة  -96 َقَن الَنخا   اهللن َعني  تَييي  : اس  َ ٍة َ قال: قَاَلت  ُسـْبَحاَن الل ـِه  » َذاَت لَيي 
ــْن اْلَخــَزاِئِن  ــِتَح ِم َِا ُف ــا ــَتِن  َوَم ــْن اْلِف ــَة ِم َل ــِزَل الل يـْ َِا أُْن ــا َم
ــُرب    (3) َأْيِقظُــوا َصــَواِحَباِت اْلُحَجــِر  فـَ

نـَْيا َعارِيَةن ِفي    .115.رواه الب اره: . «اْْلِخَرةِ َكاِسَيةن ِفي الدع

 بَاب: الس َمِر ِفي اْلِعْلمِ  -88

َ  اهللن َعني هنَماعن َعب َد الَ ها ب َن عنَمَر  -97 يرا َ َيا ايها   قَاَل: يَبَ ى باَنا الَنخا   َر ا ال عاَشياَء يفا آتا
َلــَتُكْم َهــِذهِ »  َيَ َمييا َسييَ حَل قَيياَ   َ قييال: ــَتُكْم لَيـْ ــْن ُهــَو َأرََأيـْ َقــى ِمم  َهــا  ل يـَبـْ   َفــِ ن  رَْأَ، ِمائــِة َســَنةن ِمنـْ
  .116.رواه الب اره:  .«َعَلى َظْهِر اَْرِ  َأَحدس 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -92 َييارا ا  َدو  ا  َر ا قييال: باييت  يفا بَيي ييتا َتيياَليتا َمي منونَييَة بان ييتا احل 
د  َ تاَهييا  َ َرييَ ى النَييخا   خا    وََكيياَن النَييالنَييخا َ َجيياَء إاَن َمن بالاييها  َ َرييَ ى  عان ييَدَ ا يفا لَيي  ال عاَشيياَء  مثن

َ قيال: َ قَياَ   مثن َ نَاَ   مثن يتن َعين  َيَسياراها   «نَـاَم اْلَُّلَـي مُ » أَر بََص رََكَعاٍت  مثن َ قَياَ    َيقنم  يباهنَها  مثن أَو  َك اَميًة  نش 
َ نَيييياَ   َ ييييَن يَاع ييييتن َت اي َييييهن أَو  َ جَ  ا  مثن َعتَييييي   َ يَبييييَ ى رَك  ََ رََكَعيييياٍت  مثن َع َيييي ا َعيييين   َايناييييها  َ َرييييَ ى مَخ يييي

َت اي َهن 
َ َترََ  إاَن الَرلقا.  (4)   .117.رواه الب اره: مثن

                                                                                                  
 .كا ينا  :أه (1)
 . و الكل  اليه ك يفهحل (2)
 .مجص تبانة و   ما  بن  يه الش ء (3)
 .و و العروم يف ال غة -بالغ  العجمة-ويروه ت ي ه   يبوت نفسه و و ناإحل :أه (4)
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 بَاب: ِحْفِظ اْلِعْلمِ  -84

ثَيَر أَبنو  نَريي رََق  َوَلو ك آيَيَتانا يفا كاتَيابا ال َيها َميا قال: إاَن ال َعن  َأ ا  نَريي رََق  -99 َناَس يَيقنولنوَن َأك 
َ يَيتي  نيييييواَ يييييَدث تن  يييييديثً  ييييين  ال بَيييدنَييييياتا َوا  نيييييَدد (1):  مثن يييييوَن َميييييا أَني بَل نَيييييا ما تنمن لايييييها  إاَن الَييييييايَن َيك   إاَن قَيو 

 يحلن َغ نهنحل  إاَن إات   . 165-159.البقرق:  الَر ا رايَن َكاَن َيش  َوانَيَنا مان  ال منَهاجا
يَوااا  (2) الَرف قن بااألس 

َوإاَن  (3)
يييَوا ااحل   َوإاَن أَبَيييا  نَريي يييرََق َكييياَن يَي  يييَب ن َرسنيييوَل  يييَغ نهنحل  ال َعَميييمن يفا أَم  ييين  األن َريييارا َكييياَن َيش  َوانَينَيييا ما  ال َيييها إات 

َبصا    .118.رواه الب اره:  .ا ك حَي هنرنوَن  َوحَي َفنن َما ك حَي َفظنونَ َب  ناها  َوحَي هنرن مَ  (4)باشا

ن يَ   يديثً  وعنه  -111 َيصن ما اْبُسـْ  » أَن َسياهن. قيال: اكثيريً   اقال: قين  تن يَا َرسنوَل الَ ها: إايد َأي 
َ قييال: «رَِداَء َ  يييتن شيييئً َ َهييمَ  «ُضــم هُ »  َيَبَسيي  تنهن  قييال:  َيغَييَرَم باَيَدي ييها  مثن تنهن  َ َمييا َنسا .رواه  .بَيع ييَدهن  ام 
  .119الب اره: 

َتيرن  قال: َ فاظ تن مان  َرسنولا الَ ها   هن ن  عَ وَ  -111 َا  َيَبثَث تنيهن  َوأََميا اآل  واَعاَءي نا:  ََأَميا َأَ يدنإن
 َيَ و  بَيثَث تنهن قن اَص َ َيا ال بين  عنو ن.
  .125.رواه الب اره:  (5)

ْنَصاِت ِلْلُعَلَماءِ  بَاب: -85  اإْلِ

َ َعيين  َجرايييٍر  -118 : : أََن النَييخا «اْستَـْنِصــْإ الن ــا،َ » قييال لَييهن يفا َ َجييةا ال ييَوَلاعا
 َ قييال: (6)

  .121.رواه الب اره:  .«  َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَْع ن ال تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكف ارً »

 
 

                                                                                                  
  .1/214. قاله يف الفتن: عن أ   ريرق مقول األعر  راوه احلديج  «مث يت و».قوله:  (1)
 .من الشغم  د الفرا  (2)
 .وأيب ها عند البيص  رب أيده التبايع  بعهها ببعة  الرال البايعة  يقال بالرال والس  (3)
 .والشبص  د اعوع  بالسكون وبالفتن والباء سببة (4)
 جمرد ال عا .( 5)
 .أمر حل بالسكوت :أهاستنرت الناس  (6)
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َِا ُسِئَل: َأيع الن اِ، َأْعَلُم  فـََيِكُل َما ُيْسَتَحبع لِ  :بَاب -86 ْلَعاِلِم ِإ
 اْلِعْلَم ِإَلى الل هِ 

د    َكع ييتٍ  ب يينا  أنَ د  ن  َعي -118 ِفــي بَنِــي ِإْســَرائِيَل  اقَــاَم ُموَســى الن بِــيع َخِطيبًــ»: َعيين  النَييخا
ِْ لَـْم يـَـُرد  اْلِعْلـَم ِإلَْيـِه  فَـَأْوَحى  (1)الل ـُه َعَلْيـِه  َفُسِئَل: َأيع الن اِ، َأْعَلُم  َفقال: َأنَا َأْعلَـُم  فـََعتَـبَ  ِإ

ِمــْن ِعَبــاِدي ِبَمْجَمــِع اْلَبْحــَرْيِن  ُهــَو َأْعَلــُم ِمْنــَك. قــال: يَــا َرب   وََكْيــَف بِــِه   االل ــُه ِإلَْيــِه: َأن  عبــدً 
ــُه: اْحِمــْل ُحوتًــ َِا فـََقْدتَــ (2)ِفــي ِمْكَتــلن  اَفِقيــَل َل ــِ  ــِن َف ــَق بَِفَتــاُه يُوَشــَع ْب ُه فـَُهــَو ثَــم   فَــاْنطََلَق َواْنطََل

ِفي ِمْكَتلن  َحت ى َكانَا ِعْنَد الص ْخَرِة َوَضَعا رُُءوَسـُهَما َونَاَمـا  فَاْنَسـل  اْلُحـوُت  انُونن  َوَحَمال ُحوتً 
َلِتِهَمـا اِلُموَسى َوفـََتاُه َعَجبًـ وََكانَ  (3) اِمْن اْلِمْكَتِل فَات َخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَربً    فَاْنطََلَقـا بَِقي ـَة لَيـْ

َولَـْم  (4).اَويـَْوَمُهَما  فـََلم ا َأْصَبَح قَـاَل ُموَسـى ِلَفتَـاُه: آتِنَـا غَـَداَءنَا َلَقـْد َلِقينَـا ِمـْن َسـَفرِنَا َهـَذا َنَصـبً 
ِْ  (5)َن الـ ِذي أُِمـَر بِـِه  فـََقـاَل لَـُه فـَتَـاُه: َأرََأيْـإَ ِمـْن الن َصـِب َحت ـى َجـاَوَز اْلَمَكـا اَيِجْد ُموَسى َمس ـ ِإ

َِِلَك َما ُكن ـا  َأَويـَْنا ِإَلى الص ْخَرِة  فَِ ن ي َنِسيُإ اْلُحوَت  َوَما َأْنَسانِيِه ِإل الش ْيطَاُن  قَاَل ُموَسى: 
ا َعَلى آثَارِِهَما َقَصصً  َِا رَُجـلس ُمَسـج ى بِثـَـْوبن   فـََلم ا انـْتَـَهيَـانـَْبَِّي  فَاْرَتد  ا ِإلَـى الص ـْخَرِة  ِإ

أَو   (6)
َتَسج ى بِثـَْوبِِه  َفَسل َم ُموَسى  فـََقاَل اْلَخِضُر: َوَأن ى قال:

بَِأْرِضَك الس الُم  َفقال: َأنَـا ُموَسـى   (7)
  اْن تـَُعل َمنِـي ِمم ـا ُعل ْمـَإ َرَشـدً َفقال: ُموَسى بَِني ِإْسَرائِيَل  قال: نـََعْم  قال: َهْل َأت ِبُعَك َعلَـى أَ 

رً    يَـا ُموَسـى  ِإنـ ي َعلَـى ِعْلـمن ِمـْن ِعْلـِم الل ـِه َعل َمِنيـِه ل تـَْعَلُمـُه اقال: ِإن َك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعـَي َصـبـْ
  َول َأْعِصـي لَـَك اُه َصـاِبرً َأْنَإ  َوَأْنَإ َعَلى ِعْلمن َعل َمَكُه ل َأْعَلُمُه. قال: َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء الل ـ

                                                                                                  
 .الل  بإلكل :وقيم  العتاب الوجدق :وقيم  كمه :أه (1)
 .الكتم يسص من مخسة عشرق يباًعا إن عشرين :بن و تاقال    و البنبيم والقفة (2)
 .مي ًبا :أه (3)
 . عًبا :أه (4)
 .أتري :أه (5)
 .مغ ى به ك ه :أه (6)
 أه: من أين.( 7)
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َْ َلُهَمـا َسـِفيَنةس  َفَمـر ْت ِبِهَمـا َسـِفيَنةس  َفَكل ُمـوُهْم اَأْمرً  . فَاْنطََلَقا يَْمِشَياِن َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر  لَـْي
فـََوقَــَع َعَلــى َحــْرِف  َفَجــاَء ُعْصــُفورس  (1)َأْن َيْحِمُلوُهَمــا  فـَُعــِرَف اْلَخِضــُر  َفَحَمُلوُهَمــا بََّْيــِر نـَــْولن 

الس ِفيَنِة  فـَنَـَقَر نـَْقَرًة َأْو نـَْقَرتـَْيِن ِفي اْلَبْحِر  فـََقاَل اْلَخِضُر: يَـا ُموَسـى َمـا نـََقـَص ِعْلِمـي َوِعْلُمـَك 
لْـَواِح الس ـِفيَنِة ِمْن ِعْلِم الل ِه ِإل َكنَـْقَرِة َهـَذا اْلُعْصـُفوِر ِفـي اْلَبْحـِر  فـََعَمـَد اْلَخِضـُر ِإلَـى لَـْوحن ِمـْن أَ 

ا  فـَنَـَزَعُه  فـََقاَل ُموَسى: قـَْومس َحَمُلونَا بََّْيـِر نـَـْولن  َعَمـْدَت ِإلَـى َسـِفيَنِتِهْم َفَخَرقْـتَـَهـا لِتـَُّْـِرَ  َأْهَلَهـ
رً  ْقنِــي ِمــْن   قــال: ل تـَُؤاِخــْذِني ِبَمــا َنِســيُإ َول تـُْرهِ اقــال: َألَــْم َأقُــْل ِإن ــَك لَــْن َتْســَتِطيَع َمِعــَي َصــبـْ

َُولَــى ِمــْن ُموَســى ِنْســَيانً  (2).اَأْمــِري ُعْســرً  َِا غُــالمس يـَْلَعــُب َمــَع اْلَِّْلَمــاِن  اَفَكانَــْإ ا   فَاْنطََلَقــا  فَــِ 
ــ افََأَخــَذ اْلَخِضــُر ِبَرْأِســِه ِمــْن َأْعــالُه فَــاقْـتَـَلَع رَْأَســُه بَِيــِدِه  فـََقــاَل ُموَســى: َأقـَتَـْلــَإ نـَْفًســ ِر زَِكي ــًة بََّْي

رً  ْن  قــال: َألَــْم َأقُــْل لَــَك ِإن ــَك لَــْن َتْســَتِطيَع َمِعــَي َصــبـْ َِا َأتـََيــا َأْهــَل قـَْريَــةن انـَْفــ   فَاْنطََلَقــا  َحت ــى ِإ
ــأَبـَْوا َأْن ُيَضــيـ ُفوُهَما  فـََوَجــَدا ِفيَهــا ِجــَدارً  ــنـَْق    ااْســَتْطَعَما َأْهَلَهــا  َف ــُد َأْن يـَ يُرِي

  َقــاَل اْلَخِضــُر (3)
 «  قـال: َهـَذا ِفـَراُ  بـَْينِـي َوبـَْينِـكَ اِدِه فََأقَاَمُه  فـََقاَل َلُه ُموَسى: لَـْو ِشـْئَإ لت َخـْذَت َعَلْيـِه َأْجـرً بِيَ 

َنا ِمْن َأْمرِِهَما»: قَاَل النَيخا   .رواه الب ياره:  .«يـَْرَحُم الل ُه ُموَسى  َلَوِدْدنَا َلْو َصبَـَر َحت ى يـَُقص  َعَليـْ
122.  

 اَجاِلسً  ابَاب: َمْن َسَأَل َوُهَو قَاِئمس َعاِلمً  -87

د  َعن  َأ ا منوَسى  -114 َ قيال: يَيا َرسنيوَل ال َيها! َميا ال قاتَيالن يفا  قال: َجياَء َرجنيمل إاَن النَيخا
يَييًة اَسييبايما ال َييها   َييإاَن َأَ ييَدنَا يينَقا اييمن َتَهييبً    َويينَقا اييمن محَا

قَاتَــَل لَِتُكــوَن َكِلَمــُة الل ــِه ِهــَي  َمــنْ » َ قييال: (4)
  .123.رواه الب اره:  .«اْلُعْلَيا  فـَُهَو ِفي َسِبيِل الل ِه َعز  َوَجل  

 

                                                                                                  
 أه: جعم. (1)
 .الر ق اسحل من اإلر اا و و احلمم ع ى ما ك ي اا :قال األد ره  طيقك تم   ما ك أ :أه (2)
 أه: ينهد . (3)
 .أنًفا وتهًبا :أه (4)
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 .اإلسراء:َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإل  َقِلياًل بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -82
85  

نَيييا أَنَييي مسيييعول  َعييينا اب ييينا  -115 د قيييال: بَييي  ييي  َميييَص النَيييخا يييَو  (1)يفا َتيييرابا  ا أَم شا ال َمداينَيييةا  َو ن
ييتٍ  ين  ال يَيهنيولا   َيَقياَل بَيع هنيهنحل  لايبَيع ٍة: َسي نوهن َعين  الير و ا  َوقَياَل  (2)يَيتَيوََكأن َع َيى َعسا َمَعيهن  َ َميَر بانَيَفيٍر ما

َر ن  ٍء َ ك  يييأَلنوهن  ك جيَاييي ءن  اييييها باَشييي   يييني هنحل  بَيع هنيييهنحل : ك َ س  يييمل ما يييأَلََنهن   َيَقييياَ  َرجن ونَيييهن   َيَقييياَل بَيع هنيييهنحل : لََنس 
يتن   َيَ َميا اع َ َيى َعن يهن  قي : إانَهن ينوَ ى إالَي يها   َيقنم  حلا  َما الر و ن  َ َسَكَت   َيقن  تن  ال:َ قال: يَا أَبَا ال َقاسا

« رَبـ ي َوَمـا ُأوتُـوا ِمـْن اْلِعْلـِم ِإل قَِلـياًل َوَيْسأَُلوَنَك َعْن الرعوِح ُقْل الرعوُح ِمْن َأْمِر»  :85.اإلسيراء.  
  .125.رواه الب اره: 

 ُدوَن قـَْومن َكَراِهَيَة َأْن َل يـَْفَهُموا ابَاب: َمْن َخص  بِاْلِعْلِم قـَْومً  89

َن  -116 َ عيييين أَنَيييي ييييما و  : أََن النَييييخا منعيييياذل َرلايفنييييهن َع َييييى الَر  
َِ يَــــ» قييييال: (3) قييييال:  «ا ُمَعــــا

لَبَيي ي َ 
يَيا َرسنيوَل ال َييها َوَسيع َدي َ   (4)

ُِ » قيال: (5)   اقييال: لَبَيي يَ  يَيا َرسنييوَل ال َيها َوَسيع َدي َ   ثلثًيي «يَــا ُمَعـا
ــَه ِإل الل ــُه  َوَأن  محمــدً » قييال: ــِه  اَرُســوُل الل ــِه  ِصــْدقً  اَمــا ِمــْن َأَحــدن َيْشــَهُد َأْن ل ِإَل ِإل  ِمــْن قـَْلِب

يرنوا  قيال: «َحر َمُه الل ـُه َعلَـى الن ـارِ  َتب شا ن بايها النَياَس  َيَيس  يرا ًِ » قيال: يَيا َرسنيوَل ال َيها  أَ َيل أنت   «يـَت ِكلُـوا اِإ
َا منَعاذل عان َد َمو  اها  ََأمث ً  بَيَر تا   .128.رواه الب اره:  (6).اَوَأت 

 باب: الحياء من العلم -41

َهياَسيَ َمَة  َعين  أن د  -117 يَ  اهللن َعني  : َجياَءت  أن   سنيَ ي حٍل إاَن َرسنيولا ال َيها  َر ا : يَيا  قَالَيت   َيَقالَيت 

                                                                                                  
 .مجص تربة و   اخلرابة (1)
 .وا د العست و و سعف الن م (2)
 .شدلت ع يه الر م :أه  ر  ت البعري بالت فيف :يقال  ما يو ص ع ى ظهر البعري تت الراكت (3)
 :وقييم  ال اعيه :وقييم  األلبياب القيرب :قيال احلير   ونريت ع يى الريدر  كميا قيال  نانيي    إجابة ل  بعيد إجابيةمعناه  (4)

 .اإلتلص :وقيم  ا بة :وقيم  اكجتاه والقرد :وقيم  اخلهوع
 .ساعدت طاعت  مساعدق بعد مساعدق :أه (5)
 .ترًجا من اإلمث :أه (6)
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تَيَ َميت   يٍم إاَذا ا   َيقد   َيَهيم  َع َيى ال َمير أَقا ماين  تنس  ين  احل  يا  ما َتي  َرسنوَل الَ ها! إاَن الَ َه ك َيس 
قَياَل النَيخا   (1)

 :« َِا رََأْت َهَهييييا- َيَغ َييييت  أن   َسييييَ َمَة  «اْلَمــــاءَ ِإ : َوج  : يَييييا َرسنييييوَل ال َييييها! َوَت ييييَت احلن  (2)- َيع يييي ا َوقَالَييييت 
  .135.رواه الب اره:  .«نـََعْم َترَِبْإ يَِميُنِك  فَِبَم ُيْشِبُهَها َوَلُدَها» ال َمر أَقن  قال:

َرُه بِالسعَؤا -41  لِ بَاب: َمْن اْسَتْحَيا فََأَمَر َغيـْ

َ  (3)َمييَياًء  قييال: كنن ييتن رجييًل  َعيين  َع ايي د  -112 ييَأَل النَييخا ييَولا أَن  َيس  ييَداَل ب ييَن األس   َييَأَمر تن ال ماق 
 :132.رواه الب اره:  .«ِفيِه اْلُوُضوءُ » َ َسأََلهن  َ قال.  
ََِكَر َ »:  َيَقالَ : .َويفا راَوايٍَة َعن هن  (8)  .269اه الب اره: .رو  . «تـََوض ْأ َواْغِسْل 

(4) 

َيا ِفي اْلَمْسِجدِ  -48 ِِْكِر اْلِعْلِم َواْلُفتـْ  بَاب: 

ين  أَي يَن  : أََن رجيًل َعن  َعب دا ال َيها ب ينا عنَميَر  -119 دا َ قيال: يَيا َرسنيوَل ال َيها! ما يجا قَياَ  يفا ال َمس 
ــْأِم يُِهــلع َأْهــُل اْلمَ » : َأ منرننَييا أَن   ناييَم  َ قييال رسييول اهلل  َفــِة  َويُِهــلع َأْهــُل الش  ِِي اْلُحَليـْ ِديَنــِة ِمــْن 

 .«ِمْن اْلُجْحَفِة  َويُِهلع َأْهُل َنْجدن ِمْن قـَْرنن 

َويُِهلع َأْهُل اْلَيَمِن ِمْن يـََلْمَلمَ »قال:  قَاَل اب نن عنَمَر: َويَيب عنمنوَن أََن َرسنوَل الَ ها 
(5)

». 
   .133.رواه الب اره: . : ملَ  أَ ي َقه  َ ياها مان  َرسنولا الَ ها وََكاَن اب نن عنَمَر يَيقنولن 

 بَاب: َمْن َأَجاَب الس اِئَل بَِأْكثـََر ِمم ا َسأَلَهُ  -48

ييرا ن  َ قييال: َسييَأَل النييخ  : أََن رجييًل وَعن ييه  -111 َن ال مني  ُْ اْلَقِمــيَص  » َمييا يَي  ييَب ل يـَْلــَب

                                                                                                  
 .رأت اجملامعة يف النو  :أه (1)
  واحلديج رواه عروق عن دينيت بنيت 1/229قاله يف الفتن: و اعم  ع  دينت  والهمري يعول ع ى أ  س مة.  القاإم عروق. (2)

 أ  س مة عن أ  س مة ر   اهلل عنها .
 .يقال  يه ميد الرجم وأميد  الاء الرقيق  ر  عند اللعبة :-بفتن اليحل-اليه  (3)
ها وَ  :بَاب. (4) ن هن َتس ما ال َمي    .ال ون نوءا ما
 . و وال معروم بقرب مكة من طريق اليمن (5)
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ــَة  َول ال ــَول اْلِعَماَم َْ  َول ثـَْوًب ــْرُن ــَراِويَل  َول اْلبـُ ــْم َيِجــْد  اس  ــِ ْن َل ــَراُن  َف ــَوْرُ، َأْو الز ْعَف ــُه اْل َمس 
ْْ اْلُخف ْيِن  النـ ْعَلْيِن فـَْليَـْلَب
  .134.رواه الب اره: . «َوْليَـْقطَْعُهَما َحت ى َيُكونَا َتْحَإ اْلَكْعبَـْينِ  (1)

ِْ اْلُقف ـــــازَْينِ »:  َودَاَل يفا راَوايَييييٍة َعن يييييهن . (8) .رواه  . «َولَ تـَْنَتِقـــــِب اْلَمـــــْرَأُة اْلُمْحرَِمـــــُة َولَ تـَْلـــــَب

 .1838الب اره: 
(2)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .تلم ل رجم من ج ول (1)
راَمةا .كتاب جباء الريد/  (2)  َوال مني 

را ا   .باب َما يينني َهى ماَن ال ديتا لا  مني 
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(4) 
 (1)ِكَتاب اْلُوُضوءِ 

 بَاب: َل تـُْقَبُل َصاَلةس بََّْيِر طُُهورن  -1

ُل َصالُة َمْن َأْحَدَث َحت ى ل تـُْقبَ »: قَاَل: قال َرسنولن الَ ها  عن أ   نَريي رََق  -111
َرَمو َت: «يـَتَـَوض أَ  قَاَل َرجنمل مان  َ ه 

َد ن يَا أَبَا  نَريي رََق  قَاَل:  نَساءل أَو   نرَاطل.  2) .رواه الب اره: َما احلَ 
135.  

 بَاب: َفْضِل اْلُوُضوِء  َواْلَُّرع اْلُمَحج ُلوَن ِمْن آثَاِر اْلُوُضوءِ  -8

َ قا وعنه  -118 :  ل: يَاع تن الَنخا  اِإن  أُم ِتي يُْدَعْوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُغر  »يَيقنولن
  .136.رواه الب اره: . «ِمْن آثَاِر اْلُوُضوِء  َفَمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يُِطيَل ُغر َتُه فـَْليَـْفَعلْ  (3)ُمَحج ِلينَ 

 َحت ى َيْستَـْيِقنَ  بَاب: َمْن َل يـَتَـَوض أُ ِمْن الش ك   -8

ََيمن : أَنَهن َشَكا إاَن رسول اهلل عن عبد اهلل بن ديد األنراره  -118 : الَرجنمن اَلياه  ن
إالَي ها 
َء يفا الَرلقا  َ قال:  (4) َفِتلْ »أَنَهن جيَادن الَش   ل يـَنـْ

ل يـَْنَصِرفْ  َأو   - (5)
 اَحت ى َيْسَمَع َصْوتً  -(6)

  .137.رواه الب اره: . «ارِيحً  َأْو َيِجدَ 

 بَاب: الت ْخِفيِف ِفي اْلُوُضوءِ  -4

َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -114 َ َر ا نَاَ  َ َن نَيَفَ   مثنَ يَبَ ى وملَ  يَيتَيَوَ أ    : َأَن الَنخا
                                                                                                  

 . الشرع إي كيفية حرويبةوأيب ه النظا ة مث نقم يف  واكسحل بالفتن و و الاء اليه يتو أ به  الفعم -بالهحل-الو وء  (1)
 .   من بلل اليمن مشهورق و ييم  قوله بهحل اليحل (2)
 .بياض يف الوجه تري  ا   :الغرق (3)
 .يظن :أه (4)
 .ك ي تفت :أه (5)
 .ك  ر  :أه (6)
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َ قَاَ  َ َرَ ى.   . 138رواه الب اره: .َورنَ َا قَاَل: ا  َ َجَص َ َن نَيَفَ   مثن

 بَاب: ِإْسَباِغ اْلُوُضوءِ  -5

َ  اهللن َعني هنَماَعن  أنَساَمَة ب نا َدي ٍد  -115 مان  َعَرَ َة  َ َن إاَذا َكاَن  قال: َلَ َص َرسنولن الَ ها  َر ا
باالشدع تا 
: ال (1) با   ال ون نوَء   َيقن  تن الص الُة »َرلَق يَا َرسنوَل الَ ها   َيَقاَل: نَيَبَل  َيَباَل  مثنَ  َيَوَ َأ وملَ  ينس 
 َيرَكاَت   َيَ َما َجاَء ال منب َللاَفةَ  «َأَماَمكَ 

َب َ  (2) نَيَبَل  َيتَيَوَ َأ   ََأس 
ال ون نوَء  مثنَ أنقايَمت  الَرلقن  َ َرَ ى  (3)

نَيهنَما. ال َمغ راَب  مثنَ أَنَاَخ كنم  إان َساٍن بَعاريَهن يفا َمن بالاها  مثنَ  .رواه  أنقايَمت  ال عاَشاءن َ َرَ ى  وملَ  ينَرمد بَييي 
  .139الب اره: 

 بَاب: َغْسِل اْلَوْجِه بِاْلَيَدْيِن ِمْن َغْرَفةن َواِحَدةن  -6

َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -116 َههن  َأَتَي َتر َ ةً َر ا : أَنَهن  َيَوَ َأ  َيَغَسَم َوج 
ن  َماٍء  ما  (4)

تَين َشَق  َا َواس  َ َمه َمَة تا
َرد   (5) نت  َا َ َكَيا  َأَ ا َيَها إاَن َيداها األ  مثنَ َأَتَي َتر َ ًة مان  َماٍء  َ َجَعَم تا

ىَن  مثنَ َأَتَي َتر َ ًة ما  َا َيَدهن ال ينم  َههن  مثنَ َأَتَي َتر َ ًة مان  َماٍء  َيَغَسَم تا َا  َيَغَسَم تااَما َوج  ن  َماٍء  َيَغَسَم تا
ىَن َ َن َتَس َ  ها  مثنَ َأَتَي َتر َ ًة مان  َماٍء   َيَرَش َعَ ى راج  اها ال ينم  َرد  مثنَ َمَسَن بارَأ سا َ يََدهن ال ينس  َها  مثن

َرد  مثنَ قَاَل: َ َكَيا َرأَي   َ هن يَيع  ا ال ينس  َا راج  َرد   َيَغَسَم تا يَيتَيَوَ أن.  تن َرسنوَل الَ ها َأَتَي َتر َ ًة أنت 
  .145.رواه الب اره: 

 بَاب: َما يـَُقوُل ِعْنَد اْلَخاَلءِ  -7

لَء قَاَل:  قال: َكاَن الَنخا   َعن  أَنََ  -117 ُِ ِبَك ِمْن »إاَذا َلَتَم اخلَ  الل ُهم  ِإن ي َأُعو

                                                                                                  
 .ال ريق يف اعبم :-بالكسر-الشعت  (1)
 :وقيييم  أه اجتميياعهحل  وييييت بييل  كدلكم القييو  تييا  إذا أ هييت ميين مييأدم  عر ية  هيي  البللفيية إن حمسيير :قيال ع يياء (2)

 .وقيم تري ذل   أل ا  قرب إن اهلل
 .تفف :أه «مل يسب » :وقوله .أكمم :أه (3)
 .الرق الوا دق :وبالفتن  مقدار ممء اليد :الغر ة بالهحل (4)
 . و جيب الاء بالنفَ يف الن رين :اكستنشاا (5)
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  .142.رواه الب اره: . «اْلُخُبِث َواْلَخَباِئثِ 

 اب: َوْضِع اْلَماِء ِعْنَد اْلَخاَلءِ بَ  -2

هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -112 َ  اهللن َعني  َ َر ا لَء  : َأَن الَنخا  َيَوَ ع تن َلهن  قَاَل: َلَتَم اخلَ 
َ   َيَقاَل:  «َمْن َوَضَع َهَذا »َقاَل:   اَو نوءً  را ينِ » َأنت    .143ه: .رواه الب ار . «الل ُهم  فـَق ْهُه ِفي الد 

َلُة بََِّاِئ ن َأْو بـَْولن  ِإل  ِعْنَد اْلِبَناِء  ِجَدارن َأْو  -9 بَاب: َل ُتْستَـْقَبُل اْلِقبـْ
 َنْحِوهِ 

َِا َأَتى َأَحدُُكْم اْلََّاِئ َ »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َعن  َأ ا أَي وَب اأَلن َراراهد  -119  (1)ِإ
لَ  َة َول يـَُول َها َظْهَرُه  َشر ُقواَفال َيْستَـْقِبل اْلِقبـْ

  .144.رواه الب اره:  (3).«َأْو َغر بُوا (2)

 بَاب: َمْن تـَبَـر َز َعَلى لَِبَنتَـْينِ  -11

َ  اهللن َعني هنَماَعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر  -181 َت َعَ ى  اقال: إاَن نَاسً  َر ا يَيقنولنوَن: إاَذا قَيَعد 
. َلَقد  ار  َيَقي تن يومً َ اَجتاَ  َ ل َ س   َ َة َوك بَيي َت ال َمق داسا بام  ال قابي  را بَيي ٍت لََنا   َيرَأَي تن  اتَيق  َعَ ى َظه 

باًل  َرسنوَل الَ ها  تَيق  ا منس  َاَجتاها.  َعَ ى لَباَنتَي     .145.رواه الب اره: بَيي َت ال َمق داسا حلا

 (4)ازِ بَاب: ُخُروَِ الن َساِء ِإَلى اْلبَـرَ  -11
َهاَعن  َعاإاَشَة  -181 َ  اهللن َعني  د َر ا َن باالَ ي ما إاَذا  َيبَيَرد َن إاَن   : َأَن أَد َواَ  الَنخا كنَن َ  رنج 
صا  د  (5)ال َمَنايبا : ا  جنت  ناَساَءَك.  َيَ حل  َيكنن  َرسنولن َو نَو يَبعايدل أَ ي َينن  َ َكاَن عنَمرن يَيقنولن لا َنخا

                                                                                                  
 .ومنه ي  احلد  أل حل كانوا يقردونه ليسترتوا به   و الن فة من األرض (1)
 . وجهوا قبم الغرب :أه «تربوا» :قولهو  . وجهوا حنو الشرا :أه (2)
يييتيَ  :قَييياَل أَبنيييو أَي يييوبَ َودَاَل يفا راَوايييٍة: . (3) يَة بننايَيييت  قابَيييَم ال قابي  َيييةا   َينَين َييييرامن َوَنس  نَا َميييرَا ا َنا الَشيييأ َ   َيَوَجيييد  . )رواه غ فارن ال َيييَه  َيَعييياَن  َيَقيييدام 

 ( .394الب اره: 
 . و كناية عن قهاء  اجة اإلنسان يف اخللء  بفتن أوله (4)
 .أرا ا موا ص تار  الدينة :قال األد ره (5)
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د  ها ال َ  َعَة  َدو  ن الَنخا َلقن بان تن َدم  رَأًَق يَيف َعمن  َ َ َرَجت  َسو  َ ًة مان  الَ َيايا عاَشاًء  وََكاَنت  ام    لَيي 
ر يبً  : َأك َقد  َعَر ي َناكا يَا َسو َلقنيف  ا يََة َعَ ى َأن  يَين باَل احل اَجابن   َأَني َبَل الَ هن آ اَطوايَ ًة   َيَناَلاَ ا عنَمرن

 .   .146.رواه الب اره: احل اَجابا

 بَاب: اِلْسِتْنَجاِء بِاْلَماءِ  -18

188-  ََ َاَجتاه ا َأجا ءن أَنَا َوتنل ل  َمَعَنا إاَلاَوقل  قال: َكاَن الَنخا   َعن  أََن إاَذا َترََ  حلا
(1) 

  .155.رواه الب اره: مان  َماٍء. 

 َماِء ِفي الْسِتْنَجاءِ َحْمل الَعنَـَزِة َمَع الْ  باب: -18
ويف رواية: مان  َماٍء َوَعنَيبًَق  -188

تَين جا  باال َماءا.  (2)   .152.رواه الب اره: َيس 

 بَاب: النـ ْهِي َعْن اِلْسِتْنَجاِء بِاْلَيِمينِ  -14

َِا َشِرَب َأَحدُُكْم َفالَ »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َعن  َأ ا قَيَتاَلَق  -184 ْْ ِفي  ِإ يـَتَـنَـف 
نَاِء  ََِكَرُه بَِيِميِنِه  َوَل يـََتَمس ْح بَِيِميِنهِ  (3)اإْلِ   ْ َِا َأَتى اْلَخاَلَء َفاَل يََم َوِإ

(4)
  .153.رواه الب اره: . «

 بَاب: اِلْسِتْنَجاِء بِاْلِحَجارَةِ  -15

َ  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -185 َاَجتاها  َ َكاَن َك يَي  َتفاتن  َ َدنَيو تن   َوَترَ قَاَل: ا َيبَيع تن الَنخا َ  حلا
ن هن   َيَقاَل:   َأَ َيي تنهن  «َوَل تَْأتِِني بَِعْظمن  َوَل َرْوثن  - أَو  حَن َوهن  - َأْستَـْنِفْ  ِبَها ااْبَِِّني َأْحَجارً »ما

َجاٍر باَ َرما ثاَيا ا   َيَوَ ع تينَها إاَن َجن باها  َوأَع َر  تن عَ  .رواه الب اره: ن هن   َيَ َما َقَهى أَ ي بَيَعهن تااَن. باَأ  
155.  

 
                                                                                                  

 .واعمص ألاود بفتن الواو     إناء يبغري من ج د يت ي ل ماء (1)
 ( .389)العجحل الوسيط:  فم الرمناحلديدق يف أس: والبن   . .   عرا يف طر ها د  (2)
 .ينف   يه و و يشرب :أه (3)
 .يستجمر :أه (4)
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 بَاب: َل ُيْستَـْنَجى ِبَرْوثن  -16

ال َغاإاَط   ََأَمَريا َأن  آ اَيهن باَثلَثَةا  قاَل: أََ ى الَنخا   َعن  َعب َد الَ ها بن مسعول  -186
تن َ َجَري نا  َوال َتَمس تن  َجاٍر   َيَوَجد  ثَةً َأ   هن   ََأَتي تن َرو  د  الثَالاَج  َيَ حل  َأجا

َا  َ َأَتَي  (1)  َأَ َيي تنهن تا
ثََة  َوقَاَل:  َجَري نا َوأَل َقى الَرو  ْس »احلَ    .156.رواه الب اره:  (2).«َهَذا رِْك

 بَاب: اْلُوُضوِء َمر ًة َمر ةً  -17

َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -187   .157.رواه الب اره: َمرًَق َمرًَق.  :  َيَوَ أَ الَنخا  قَالَ  َر ا

 بَاب: اْلُوُضوِء َمر تـَْيِن َمر تـَْينِ  -12

َ َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا َدي ييٍد األنريياره  -182 ا.  : أََن النَييخا ا َمييرَ َي   .رواه الب يياره:  َيَوَ ييأَ َمييرَ َي  
158.  

 اَثالَثً  اثً بَاب: اْلُوُضوِء ثال -19

: أَنَهن َلَعا باإانَاٍء  َأَ ي رَ َ َعن  عنث َماَن ب َن َعَفاَن  -189
(3)  َ يرَاٍر  َيَغَسيَ هنَما  مثن َع َيى َكَفي يها ثَيَلَ  ما

تَين َشَق واستنثر  نَاءا َ َمه َمَة َواس  أَل َتَم  َايَنهن يفا اإل ا
َهيهن ثلثًي (4) َ َتَسَم َوج  ا   َويََدي يها إاَن امثن ير  َيَق    ال ما

(5) 
َ قَيياَل: قَيياَل َرسنيي ا  مثن ييرَاٍر إاَن ال َكع بَييي   َ ي ييها ثَييَلَ  ما َ َتَسييَم راج  ييها  مثن َ َمَسييَن بارَأ سا ييرَاٍر  مثن ولن ال َييها ثَييَلَ  ما

 :«ــْيِن لَ ُيَحــد ُث ِفيِهَمــا نـَْفَســ ــأَ َنْحــَو ُوُضــوِئي َهــَذا  ثُــم  َصــل ى رَْكَعتَـ ــا َمــْن تـََوض  ــُه َم ُه  ُغِفــَر َل
َِنِْبهِ  َم ِمْن    .159.رواه الب اره:  .«تـََقد 

                                                                                                  
 .بعره :أه (1)
 .يقال بالكام وباعيحل  عَ :أه (2)
 أه: سكت. (3)
بييدل واسييتنثر  أمييا الثلثيية  «واستنشييق»ويف رواييية:  « مهييمة واسييتنثر» كيييا يف نسيي  ال تريير اليييت كييودِت  ويف األيبييم: .( 4)

   نثييره أنفييهسييت ر  مييا يف اأه استنشييق اليياء مث : واسييتنثر . 164يف رواييية أورل ييا الب يياره يف بيياب الهمهييمة   :  قييد ثبتييت 
 .من النثرق و   طرم األنف :وقيم
 . و طرم عظحل اليراع  ا ي   العهد: -بفتن أوله وثالثه ويكسر- الر ق (5)
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ثنكنحل   ديثً  -181 َميا َ يَدثي تنكنمنوهن   يفا كاتيابا اهللا  َلو كَ آيَيةل  اويف رواية: أَن عنث َمانن قَاَل: َأكَ أنَ دد
 َ :  يَاع تن الَنخا نَـُه َل يـَتَـَوض أُ رَُجلس ُيْحِسُن ُوُضوءَ »يَيقنولن ُه  َوُيَصل ي الص ـاَلَة  ِإل  ُغِفـَر لَـُه َمـا بـَيـْ

 .«َوبـَْيَن الص اَلِة َحت ى ُيَصل يَـَها

يََة: و قَاَل عنر َوقن:  تنمنوَن َما أَني بَل َنا مان  ال بَيييدَناتا اآل    .165 . .رواه الب اره: 159.البقرق:  إاَن اَليايَن َيك 

 ِفي اْلُوُضوءِ بَاب: اِلْسِتْنثَاِر  -81

د َعين  َأَ   نَريي يرََق  -181 َمــْن تـََوض ـأَ فـَْلَيْســتَـْنِثْر  َوَمـْن اْســَتْجَمرَ »أَنَيهن قَياَل:    َعين  النَييخا
(1) 

  .161.رواه الب اره: . «فـَْلُيوتِرْ 

 ابَاب: اِلْسِتْجَماِر ِوتْـرً  -81

َِا»قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها وَعن ييهن  -188 ــاًء ثُــم   ِإ ــِه َم ــْل ِفــي َأْنِف ــأَ َأَحــدُُكْم فـَْلَيْجَع تـََوض 
َقَظ َأَحـدُُكْم ِمـْن نـَْوِمـِه فـَْليَـَِّْسـْل يَـَدُه قـَْبـَل َأْن يُـدْ  َِا اْسـتَـيـْ ِخَلَها لِيَـْنثـُْر  َوَمْن اْسـَتْجَمَر فـَْليُـوتِْر  َوِإ

  .162.رواه الب اره:  .«ُدهُ ِفي َوُضوئِِه  فَِ ن  َأَحدَُكْم َل يَْدِري َأْيَن بَاَتْإ يَ 

 بَاب: َغْسِل الر ْجَلْيِن ِفي النـ ْعَلْيِن  َولَ َيْمَسُح َعَلى النـ ْعَلْينِ  -88

َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر  -188 َ  اهللن َعني هنَماَعن  ا ين  اأَلر َكيانا  (2):-َوقد  قيَم لهن - َر ا َ  ما رَأَيي تنيَ  كَ َمَي
ا  يب تاَيَة  (3) إاكَ ال َيَمانايَي   َن النيدَعياَل السد َورَأَيي تنيَ   َي  يَب

ََكيَة  (4) رَقا  َورَأَيي تنيَ  إاَذا كنن يَت  ا يبن ن باالر يف  َورَأَيي تنيَ  َ ر 
َكييانن:  َييإايد ملَ  أََر َقيياَل: أََمييا اأَلر   يَ  (5)ةا.أََ ييَم النَيياسن إاَذا رَأَو ا ا  اييَلَل وملَ   ناييَم أَن ييَت َ ييَن َكيياَن ييَييو  ن التَير وايَيي

ييب تاَيةن:  َييإايد رَأَي ييتن َرسنييوَل ال َييها  َرسنييوَل ال َييها  ا  َوأََمييا النيدَعييالن السد َ  إاكَ ال َيَمييانايَي   َن النَيع ييَم  َ َيي يَي  ييَب

                                                                                                  
 .اراحلجارق الرغ -بالكسر- واعمار  مسن باأل جار :أه (1)
 . (1/648:  قريت التهييت) .ثقة من الثالثة قال عنه احلا ن: التيم  موك حل الدي القاإم  و عبيد بن جريج.( 2)
 .احلجر األسول واليه يسامته من قبم اليمن :أه (3)
 .و و ج د البقر -بالكسر-منسوبة إن السبت  (4)
 .يرتوون من الاء ل  رو  إن الوقف ي  بيل  أل حل كانوا   و اليو  الثامن من ذه احلجة (5)
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ت  أَن  أَل َبَسَها  وَ  ََ  ايَها َشَعرل َويَيتَيَوَ أن  ايَها   َأَنَا أن ا رَقن:  َيإايد رَأَي يتن َرسنيوَل ال َيها اَليتا لَي   أََما الر يف 
: يَللن َا  َوأََميا اإل ا   بنَ  تا ت  أَن  َأيب  َا   َأَنَا أن ا َير بن ن تا
يم  َ يَن  َين َبعايَج   َيإايد ملَ  أََر َرسنيوَل ال َيها  (1) ينها

َ تنهن.    .166.رواه الب اره: باها رَا ا

 ِن ِفي اْلُوُضوِء َواْلََّْسلِ بَاب: التـ َيمع  -88

َهاَعن  َعاإاَشَة  -184 َ  اهللن َعني  : َكاَن النَيخا   َر ا بنيهن التَييَيم نن  قَاَلت  يينع جا
يفا  َينَيع  ايها  َو َيَرج  ايها   (2)

  .168.رواه الب اره: َوطنهنوراها  َويفا َشأ ناها كن دها. 

َِا  -84  َحاَنْإ الص الَةُ بَاب: اْلِتَماِ، اْلَوُضوِء ِإ

َا ب يينا َمالاييٍ   -185 ََ  قَيياَل: رَأَي ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  أَنَيي ييرا   َييال َتَم َوَ انَييت  يَبييلَقن ال َعر 
َ َرسنييولن ال َييها  نَيياءا يَييَدهن  َوأََمييَر النَييا النَيياسن ال َو نييوَء  َي َييحل  جيَاييدنوهن   َييأنِتا َس باَو نييوٍء   َيَوَ ييَص يفا َذلاييَ  اإل ا
ن هن  قَاَل:  َيرَأَي تن ال َماَء يَين بنصن  أَن  يَيتَيَوَ ئنوا ما
يرا احل .  (3) ين  عان يدا آتا .رواه مان  َت تا َأيَباباعاها  َ يَن  َيَوَ يئنوا ما

  .169الب اره: 

ْنَسانِ  -85  بَاب: اْلَماِء ال ِذي يـََُّْسُل بِِه َشَعُر اإْلِ

ييين   : أََن َرسنيييوَل ال َيييها وَعن يييه  -186 َلَميييا َ  َيييَق رَأ َسيييهن  َكييياَن أَبنيييو طَ  َييييَة أََوَل َمييين  َأَتيييَي ما
  .171.رواه الب اره: َشَعراها. 

َِا َشِرَب الكلُب في اإِلناءِ  -86  باب: إ

َِا َشــِرَب اْلَكْلــُب ِفــي ِإنَــاِء َأَحــدُِكْم »قَيياَل:  : أَن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -187 ِإ
عً فـَْليَـَّْ    .172.رواه الب اره:  .«اِسْلُه َسبـْ

يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا الَ ها بنا عنَميَر  -182 بارن يفا  َر ا بايمن َو نيد  قَياَل: َكانَيت  ال كايَلبن  َيبنيولن  َو ينق 

                                                                                                  
 .وأيبم اإل لل قول ك إله إك اهلل مث إط ق ع ى ر ص الروت بالت بية  أيبم اكستهلل ر ص الروت (1)
َت َاعَ . .ودال  نا يف رواية: وحيتمم التفاؤل أيًها  البداءق باليم  :أه (2)  ( .426. )الب اره: َما اس 
 .اء من األرضو و ترو  ال  من النبص (3)
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دا  يفا َدَمانا َرسنولا الَ ها     َيَ حل  َيكنوننوا يَيرنش ونَ ال َمس جا
  .174اه الب اره: .رو مان  َذلاَ .  اشيئً  (1)

 بَاب: َمْن َلْم يـََر اْلُوُضوَء ِإل  ِمْن اْلَمْخَرَجْيِن: ِمْن اْلُقُبِل َوالدعبُرِ  -87

ـــي »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -189 ـــا َكـــاَن ِف ـــي َصـــاَلةن َم ـــُد ِف ـــَزاُل اْلَعْب لَ يـَ
  .176.رواه الب اره:  (2).«ْم ُيْحِدثْ اْلَمْسِجِد يـَْنَتِظُر الص اَلَة  َما لَ 

: أَرَأَي ييَت إاَذا َجيياَمَص قييال: َسييأََلت عنث َميياَن ب ييَن َعَفيياَن  َعيين  َدي ييَد ب ييَن َتالاييٍد  -141   قين  ييتن
 َي َيييحل   ن ييينا 
يييمن ذََكيييرَهن. قَييياَل عنث َميييانن  (3) ييين  قَييياَل عنث َميييانن: يَيتَيَوَ يييأن َكَميييا يَيتَيَوَ يييأن لا َريييلَقا  َويَيغ سا : يَاع تنيييهن ما
ييَر  َوطَ  َيييَة  َوأنَ َ ب ييَن َكع ييٍت ا. َ َسييأَل تن َعيين  َذلاييَ  َع اي ييَرسنييولا ال َييها     َييَأَمرنوي باييَيلاَ .   َوالب بَييي 
  .179.رواه الب اره: 

راهد  -141 يين   : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  األَن َرييارا  َ َجيياَء  أَر َسييَم إاَن َرجنييٍم ما
ــــا َ »: َورَأ سنييييهن يَيق  نييييرن   َيَقيييياَل النَييييخا   ــــا َأْعَجْلَن َِا »:  َيَقيييياَل: نَيَعييييحل .  َيَقيييياَل َرسنييييولن ال َييييها  «َلَعل َن ِإ

  .185.رواه الب اره:  .«فـََعَلْيَك اْلُوُضوءُ  (4)ُأْعِجْلَإ َأْو ُقِحْطإَ 

 بَاب: الر ُجُل يـَُوض ُئ َصاِحَبهُ  -82

َاَجييٍة  : أَنَييهن َكيياَن َمييَص َرسنييولا ال َييها ال منغاييريَقا ب يينا شنييع َبَة  َعيينا  -148 يفا َسييَفٍر  َوأَنَييهن َذَ ييَت حلا
ييها  َهييهن َويََدي ييها  َوَمَسيَن بارَأ سا ييَو يَيتَيَوَ ييأن   َيَغَسيَم َوج    َوَمَسييَن لَيهن  َوأََن منغاييريََق َجَعيَم َيرنييت  ال َميياَء َعَ ي يها َو ن

ا. َع َ    .182.رواه الب اره: ى اخل نَف  

 بَاب: ِقَراَءِة اْلُقْرآِن بـَْعَد اْلَحَدِث َوَغْيرِهِ  -89

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييَد ال َييها ب ييَن َعبَيياٍس  -148 د َر ا  : أَنَييهن بَيياَت لَيي  َييًة عان ييَد َمي منونَييَة َدو  ا النَييخا

                                                                                                  
 . و يبت الاء مفرقًا (1)
 . 299/  : باب: الرلق يف مسجد السوا يف كتاب الرلق/مكرر  عناه  و و طرم من  ديج سيأِت .( 2)
 .مل ينبل :أه (3)
 .والقيط  د اخلرت  أه جامص ومل ينبل :أقيط (4)



  

 (77) 

ييَ َجع تن يفا  ييَ  َتالَتنييهن   َا    َعيير ضا َو ا
ييَ َجَص َرسنييولن ال َييها  (1) َييا   َينَيياَ   ال واَسيياَلقا  َوا   َوأَ   نييهن يفا طنو ا

َقَن َرسنولن ال َيها َرسنولن الَ ها  تَييي  َ هن باَق ايٍم  أَو  بَيع َدهن باَق ايٍم  اس      َ َن إاَذا اني َتَرَف الَ ي من  أَو  قَيبي 
ََ َ  َسنن النَيو َ  َعن   َ قَياَ  إاَن َ َجَ  يرَاَن  مثن َيَواياَ ماين  سنيورَقا آلا عام  يَياتا اخل  َر اآل  َ قَيرَأَ ال َعش  هاها باَيداها  مثن َوج 

َشن  
ث يَم َميا يَبيَنَص   (2) يتن َ َرينَيع تن ما َ قَياَ  ينَري د . قَياَل:  َيقنم  َسيَن ون نيوَءهن  مثن َهيا  ََأ   ني  منَعَ َقٍة  َيتَيَوَ يَأ ما

َ َذَ ب تن  تا نَهيا  مثن يىَن يَيف  ي   َوَأَتيَي بايأنذنيا ال ينم  يىَن َع َيى رَأ سا  َيقنم تن إاَن َجن بايها   َيَوَ يَص يَيَدهن ال ينم 
َ َريَ ى  (3)

َ أَو  َييي ا  مثن َعتَييي   َ رَك  ا  مثن َعتَييي   َ رَك  ا  مثن َعتَييي   َ رَك  ا  مثن َعتَييي   َ رَك  ا  مثن َعتَييي   َ رَك  ا  مثن َعتَييي   ييَ َجَص َ ييَن أَ َيياهن  َر  مثنَ رَك  ا  
َ َترََ  َ َرَ ى الر ب َن. ا  مثن ا َتفايَفتَي   َعتَي    ال منَؤذدنن   َيَقاَ  َ َرَ ى رَك 

  .183.رواه الب اره: وقد  قد   يا احلديج  ويف كم منهما ما ليَ يف اآلتر. 

 بَاب: َمْسُح الر ْأِ، ُكل هِ  -81

يَت ايصن أَن   نيراَي ا َكي يَف َكياَن َرسنيولن ال َيها  : أََن رجًل َدي ٍد  َعن  َعب دا الَ ها ب نا  -144 قيال ليه: أََ س 
  يتَين ثَيَر يَمَة َواس  َ َمه  ا  مثن َاٍء   َأَ ي رََ  َعَ ى يََدي يها   َيَغَسيَم َميرَ َي     اثلثًييَيتَيَوَ أن   َيَقاَل: نَيَعحل . َ َدَعا  ا

َههن ثلثً  َ َتَسَم َوج  َ َمَسيَن رَأ َسيهن باَيَدي يها   َأَقي بَيَم تااَميا   مثنَ امثن ا  مثن ير  َيَق   ا إاَن ال ما ا َميرَ َي    َتَسَم يََدي ها َمرَ َي  
َييا إاَن ال َمَكييانا الَييياه بَييَدأَ  َ َرَلإن ييها َ ييَن َذَ ييَت تااَمييا إاَن قَيَفياهن  مثن بيَيَر  بَييَدأَ  انَقييَد ا رَأ سا ن ييهن  مثنَ  َوأَل   َتَسييَم ما

َ ي ها.    .185.رواه الب اره: راج 
َدقٍ .َويفا راَوايٍَة:  (4) تَين َشَق مان  َكَفٍة َوا ا  .191.الب اره:  . ا َيَفَعَم َذلاَ  َثلَثً   َمه َمَة َواس 

(4)
 

 بَاب: اْسِتْعَماِل َفْضِل َوُضوِء الن ا،ِ  -81

َفييييَة  -145 نَيييي َعيييين  َأَ  جنَييي  رَقا  ا َرسنييييولن ال َييييها قَيييياَل: َتييييرََ  َعَ يي  َيييياجا َ باَو نييييوٍء  (5)باا    َييييأنِتا

                                                                                                  
 .وس ه :وقيم  ش ء جانبهوعرض ال  وذكره الداوله بالهحل ويبوبوا األول  بفتن أوله  د ال ول (1)
 .وكم سقاء ت ق  هو شن  قربة بالية :أه (2)
 . عكها :أه (3)
َدقٍ  :باب.( 4) تَين َشَق مان  َتر َ ٍة َوا ا   .َمن  َمه َمَة َواس 
 .ا جري وا اجرق نرف النهار عند اشتدال احلر :قال اخل يم وتريه (5)
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ا    َيتَيَوَ َأ  َ َجَعَم الَناسن يَأ تنينوَن مان  َ ه ما َو نوإاها  َيَيَتَمَسينوَن بايها  َ َريَ ى النَيخا   َعتَيي   يَر رَك  الظ ه 
َ يََدي ها َعنَيبَقل.  ا  َوبَي   َعتَي     .187 اره: .رواه البَوال َعر َر رَك 

د  َعن  الَساإاَت ب َن يَبايَد  -146 : يَا َرسنيوَل ال َيها   قَاَل: َذَ َبت   ا َتاَليتا إاَن الَنخا  َيَقاَلت 
يييصل  ييييتا َوجا إاَن اب يييَن أنت 
ييين  َو نيييوإاها   (1) َ  َيَوَ يييأَ َ َشيييراب تن ما ييي   َوَلَعيييا يا باال بَيرََكيييةا  مثن يييتن  يَ َ َمَسيييَن رَأ سا قنم 

َجَ ةا. ث َم دارد احلَ  َ َكتاَفي ها  ما راها   َيَنَظر تن إاَن َتايَا الن بينَوقا بَي   َت  َف َظه 
  .195.رواه الب اره:  (2)

 بَاب: ُوُضوِء الر ُجِل َمَع اْمَرأَتِِه  َوَفْضِل َوُضوِء اْلَمْرَأةِ  -88

َ  اهللن َعني هنَميَعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر  -147 قَياَل: َكياَن الردَجيالن َوالندَسياءن يَيتَيَوَ يئنوَن يفا َدَميانا  اَر ا
يعً  َرسنولا الَ ها    .193.رواه الب اره: . امجَا

 َوُضوَءُه َعَلى اْلُمََّْمى َعَلْيهِ  بَاب: َصب  الن ِبي   -88

ةل كَ أَع قاييييمن   َيتَيَوَ ييييأَ يَيعنييييولنيا  َوأَنَييييا َمييييراي قييييال: َجيييياَء َرسنييييولن ال َييييها   اَعيييين  َجييييابارً  -142
: يَيا َرسنيوَل ال َيها لاَمين  ال مايريَا ن  إاَ َيا يَيراثن ا َكلَلَيةل  َويَبَت َعَ َ  مان  َو نوإاها   َيَعَق  تن  َيقن  يتن
 َينَيبَلَيت   (3)

 .   .194.رواه الب اره: آيَةن ال َفرَاإاةا

َواْلَقَدِح َواْلَخَشِب بَاب: اْلَُّْسِل َواْلُوُضوِء ِفي اْلِمْخَضِب  -84
 َواْلِحَجارَةِ 

149-  ٍَ قَاَل: َ َهَرت  الَرلَقن   َيَقاَ  َمن  َكاَن َقرايَت الَدارا إاَن أَ   اها  َوبَقايَ  قَييو  ل   َعن  أََن
َ َرسنيييولن ال َيييها  َهيييتٍ   َيييأنِتا  اا  

َهيييتن أَن  يَيب سنييي (4) َجيييارٍَق  اييييها َمييياءل  َ َريييغنَر ال ما   ييين   ا َط  اييييها َكَفيييهن  ما

                                                                                                  
 .مرية متأمل :أه (1)
الييرال تيييا البيييياض ودر يييا النق ييية  :وقييييم  اليييرال تييا ال يييري ودر يييا بيهيييها :وقييييم  ك ييية ودر يييا مييا  يييبرر بيييهاليييرال باحلج ييية ال :قيييم (2)

 ( .796)العجحل الوسيط:  به من البعوض وتريه سرت رقيق مثقت يتوقى: -مجص ك م-. .والكاَ ة البيهاء
ع يف ع ييه وأ ياط  :وقوليه  ك  يه النسيت أه .و و مردر من  ك  يه النسيت  بنا و من مل يرثه أب وك  .الب اره :قال  (3)
 .من مل ير  والًدا وك ولًدا :ودال تريه .به
  .شبه القررية يغسم  يها الثياب (4)
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  .195.رواه الب اره:  َيتَيَوَ أَ ال َقو  ن كن  هنحل   قين  َنا: َكحل  كنن تنحل   قَاَل: مَثَاناَ  َودايَاَلًق. 

َ َعن  َأ ا منوَسى  -151 َهيهن  اييها  َوَميَج  : أََن الَنخا َلَعا باَقيَدٍ   اييها َمياءل   َيَغَسيَم يََدي يها َوَوج 
(1) ايها.

  .196واه الب اره: .ر  

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -151 يييَ  اهللن َعني  : َلَميييا ثَيقنيييَم النَيييخا   َر ا يييَتأ َذَن  قَالَيييت  يييَتَد بايييها َوَجعنيييهن  اس  َواش 
َييَرضَ  أَد َواَجييهن يفا أَن   ن
ا  خَتنييط  رجييله يفا  يفا بَيي يييتا   َييَأذاَن لَييهن  َ َ ييرََ  النَييخا   (2) َ َرجن َيي   اأَلر ضا  بيَيي  

َ َعَباٍس َوَرجنٍم آَتَر. وََكاَنت  َعاإاَشةن  َ  ر   اهلل عنهابَي   : أََن الَنخا قَياَل بَيع يَدَما َلَتيَم بَيي تَيهن  تنَدد ن
ييَتَد َوَجعنييهن:  ــتـُُهن   َلَعل ــي َأْعَهــُد ِإَلــى  (3)َهرِيُقــوا»َواش  ــْم ُتْحَلــْل َأوِْكَي  «الن ــا،ِ َعَلــي  ِمــْن َســْبِع ِقــَربن  َل

د  َرييَة َدو  ا النَييخا ف  ََ يفا حا َهييٍت حلَا يي
نَييا: َوأنج  ا ييرين إالَيي  نَييا َنرنييت  َعَ ي ييها  ا  ييَ   َ ييَن طَفاييَق ينشا َ طَفاق    مثن

.«َأْن َقْد فـََعْلُتن  » َ َترََ  إاَن الَناسا   .198.رواه الب اره:  . مثن

 بَاب: اْلُوُضوِء ِمْن التـ ْورِ  -85

158-  ٍَ َ َعيين  أَنَيي ييرَا ٍ  : أََن النَييخا َ باَقييَدٍ  َر   يين  َميياٍء   َييأنِتا َلَعييا باإانَيياٍء ما
يين   (4) ءل ما  ايييها َشيي  

ا َأيَبيياباعاها. قَيياَل أَ  يين  بيَيي   : َ َجَع  ييتن أَن ظنييرن إاَن ال َميياءا يَين بنييصن ما َل : َميياٍء   َيَوَ ييَص َأيَبيياباَعهن  ايييها. قَيياَل أَنَيي َل نَيي
َ الَسب عاَ  إاَن الَثَماناَ . َ َيَبر تن مَ  ن هن  َما بَي     .255.رواه الب اره: ن   َيَوَ أَ ما

 بَاب: اْلُوُضوِء بِاْلُمد   -86

158-  ًَ يييمن  باالَرييياعا  قَييياَل: َكييياَن النَيييخا   َعييين  أَنَييي يييمن  أَو  َكييياَن يَيغ َتسا يَيغ سا
إاَن مَخ َسيييةا  (5)

َداٍل  َويَيتَيَوَ أن باال   .أَم  مندد
  .251.رواه الب اره:  (6)

                                                                                                  
 .   وسيأِت يف الغاده/ باب: تبوق ال اإف1665و و طرم من احلديج رقحل:   الكررق يف ال ترر األ اليج يا من .( 1)
 .يعا  يف مر ه :أه (2)
 .وا اء مبدلة من ا مبق  ن األمر باإلراقة و م (3)
 .واسص :أه (4)
 .واعمص أيبوع ويبيعان  مكيال معرومالراع ( 5)
 .ي  بيل  ألنه يسص ممء كف  اإلنسان :قيم   و كيم يسص رطًل وث ثًا (6)
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 بَاب: اْلَمْسِح َعَلى اْلُخف ْينِ  -87

د َعن  َسع دا ب نا َأ ا َوقَاٍص  -154 ا. َوأََن َعب َد ال َيها ب يَن   َعن  الَنخا : أَنَهن َمَسَن َعَ ى اخل نَف  
ت  اَ  شيييئً عنَمييَر َسييَأَل عنَمييَر َعيين  َذلاييَ    َيَقيياَل: نَيَعييحل   إاَذا َ ييَدثَ  ييَأل  َعن ييهن َسييع دل َعيين  النَييخا    َييلَ َ س 

رَهن.    .252.رواه الب اره: َتيي 

راهد  -155 راو ب نا أنَميَيَة الَهيم  َ َعن  َعم  ا.  : أَنَيهن رََأد النَيخا .رواه الب ياره: َ  َسينن َع َيى اخل نَفي  
254.  

َ  وَعن ه  -156   .255.رواه الب اره: َ  َسنن َعَ ى عاَماَمتاها َوتنَفي ها.  قَاَل: رَأَي تن الَنخا

َِا َأْدَخَل رِْجَلْيِه َوُهَما طَاِهَرتَانِ  -82  بَاب: ِإ

د  ال منغاريَقا ب نا شنع َبَة  َعنا  -157 َوي يتن  قَاَل: كنن تن َميَص النَيخا يفا َسيَفٍر   ََأ  
َن يباَع تنَفي يها   (1) ألا

  .256.رواه الب اره: َ َمَسَن َعَ ي هاَما.  «ا  فَِ ن ي َأْدَخْلتـُُهَما طَاِهَرتـَْينِ َدْعُهمَ » َيَقاَل: 

 بَاب: َمْن َلْم يـَتَـَوض ْأ ِمْن َلْحِم الش اِة َوالس وِيقِ  -89

ييراو ب يينا أنَميَييَة  -152 حَي تَيييب   : أَنَييهن رََأد َرسنييوَل ال َييها َعيين  َعم 
يين  َكتاييفا َشيياٍق   َييدن  (2) عاَ  إاَن ما

  .258. .رواه الب اره: الَرلَقا   َأَل َقى السدكدَ   َ َرَ ى وملَ  يَيتَيَوَ أ  

 بَاب: َمْن َمْضَمَ  ِمْن الس وِيِق َوَلْم يـَتَـَوض أْ  -41

إاَذا َكيياننوا  َعيياَ  َتي بَيييَر  َ ييَن  : أَنَييهن َتييرََ  َمييَص َرسنييولا ال َييها َعيين  سنييَوي َد ب ييَن الني ع َمييانا  -159
َباءا  باالَره 
َ َلَعا بااأَلد َوالا   َيَ حل  يينؤ َت إاكَ باالَسيوايقا  - َو اَ  أَل ََن َتي بَيرَ  - (3) َ َرَ ى ال َعر َر  مثن

 َيَأَمَر  (4)

                                                                                                  
 أه: م ت. (1)
 .واحلبق بالهحل الق عة  يق ص :أه (2)
 .مكان معروم ب  الدينة وتير (3)
 .القمن أو الشعري الق و مث ي ين  و (4)
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باها  َيثينردَه 
يَمَة   ََأَكَم َرسنولن الَ ها  (1) َ قَاَ  إاَن ال َمغ رابا  َ َمه  َ يَبيَ ى وملَ  َوَأَك  َنا  مثن يَنا  مثن َوَمه َمه 
  .259.رواه الب اره: يَيتَيَوَ أ . 

َهاَعن  َمي منونََة  -161 َ  اهللن َعني  َ َر ا َ يَبيَ ى وملَ  يَيتَيَوَ يأ . اَأَكَم عان َدَ ا َكتاًفي : أََن الَنخا .رواه   مثن
  .215الب اره: 

 بَاب: َهْل يَُمْضَمُ  ِمْن الل َبنِ  -41

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -161 ييَمَة َوقَيياَل: اَشييراَب لَبَينًيي : أََن َرسنييوَل ال َييها َر ا   َ َمه 
  .211.رواه الب اره: . «اِإن  َلُه َدَسمً »

بَاب: اْلُوُضوِء ِمْن النـ ْوِم  َوَمْن َلْم يـََر ِمْن النـ ْعَسِة َوالنـ ْعَستَـْيِن  َأْو  -48
 اُوُضوءً  (2)اْلَخْفَقةِ 

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -168 يييَ  اهللن َعني  َْ »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َر ا ـــ َِا نـََع ـــَو  (3)ِإ َأَحـــدُُكْم َوُه
ْس  لَ يَــْدِري َلَعل ــهُ  َِا َصــل ى َوُهــَو نَــاِع ــْوُم  فَــِ ن  َأَحــدَُكْم ِإ  ُيَصــل ي فـَْليَـْرقُــْد  َحت ــى يَــْذَهَب َعْنــُه النـ 

  .212.رواه الب اره: . «ُر فـََيُسبع نـَْفَسهُ َيْستَـَّْفِ 

168-  ٍَ د َعيين  أَنَيي َْ َأَحـــدُُكمْ »قَييياَل:    َعييين  النَييخا َِا نـََعــ ِفـــي الص ــاَلِة فـَْليَــــَنْم  َحت ـــى  ِإ
  .213.رواه الب اره:  .«يـَْعَلَم َما يـَْقَرأُ 

 بَاب: اْلُوُضوِء ِمْن َغْيِر َحَدثن  -48

ييييمد يَبييييلٍَق. قَيييياَل: وََكيييياَن جين ييييبا ن َأَ ييييَدنَا  َكيييياَن النَييييخا  قَيييياَل:   وَعن ييييه  -164 يَيتَيَوَ ييييأن عان ييييَد كن
 .   .214.رواه الب اره: ال ون نوءن َما ملَ  حين دا  

                                                                                                  
 .بم بالاء  ن يبار كالثرد :أه (1)
 .وأيب ه ميم الرأس  كالسنة من النو  (2)
   يا  و النعاس   أِت رين ل يفة من قبم الدما  إي الع   تغ ى الع  :قيم  و و مقدمة النو  -بهحل النون-من النعاس  (3)

 . إذا ويبم إن الق ت  هو النو 
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 بَاب: ِمْن اْلَكَبائِِر َأْن لَ َيْسَتِتَر ِمْن بـَْوِلهِ  -44

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَييياٍس  َعيينا اب يينا  -165 ي َييانا ال َمداينَيييةا أَو   َر النَييخا  قَييياَل: َميي َر ا يين   ا َييياإاٍط ما كا
َييا   َيَقيياَل النَييخا   ا يينَعييَيبَانا يفا قينبنوراإا بَاِن ِفــي  »: َمَكييَة  َ َسييماَص يَبييو َت إان َسييانَي   ــذ  بَاِن  َوَمــا يـَُع ــذ  يـَُع

َ قَاَل:  «َكِبيرن  «بـَْوِلِه  وََكاَن اْْلَخـُر يَْمِشـي بِالن ِميَمـةِ  بـََلى  َكاَن َأَحُدُهَما لَ َيْسَتِتُر ِمنْ »مثن
َ َلَعيا  (1) مثن

َراييَدقٍ  جبا
(2)  َ ييرًَق  َ قاييَم لَيهن: يَييا َرسنيوَل ال َييها  ملا ني هنَميا كاس  ا   َيَوَ ييَص َع َيى كنيمد قَييير ٍ ما يَر َي   َرط بَيٍة َ َكَسييَرَ ا كاس 

ُهَما َما َلْم يـَْيَبَساَلَعل ُه َأْن ُيَخف َف عَ » َيَع  َت َ َيا  قاَل:    .216.رواه الب اره: . «نـْ

 بَاب َما َجاَء ِفي َغْسِل اْلبَـْولِ  -45

َا ب ينا َمالايٍ   -166 يمن بايها.  قَياَل: َكياَن النَيخا   َعن  أَنَي َياٍء  َييَيغ سا َاَجتايها  أَ َيي تنيهن  ا إاَذا  َيبَييَرَد حلا
  .217.رواه الب اره: 

 ِء َعَلى اْلبَـْوِل ِفي اْلَمْسِجدِ بَاب: َصب  اْلَما -46

دا   َيتَيَناَولَيهن النَياسن   َيَقياَل َ نيحل  النَيخا   َعن  َأ   نَريي رََق  -167 يجا ؟  َيَباَل يفا ال َمس  قَاَل: قَاَ  أَع رَا ا
 :« ََلــــى بـَْولِــــِه َســــْجاًل َدُعــــوُه َوَهرِيُقــــوا ع

فَِ ن َمــــا بُِعثْــــُتْم  - ِمــــْن َمــــاءن  (4)اَِنُوبًــــ أَو   - ِمــــْن َمــــاءن  (3)
َعثُوا ُمَعس رِينَ    .225.رواه الب اره:  .«ُمَيس رِيَن  َوَلْم تـُبـْ

َيانِ  -47  بَاب: بـَْوِل الص بـْ

ٍَ بان تا حما َرٍن  -162 : أَنَيَهيا أَ َيت  باياب ٍن َ َيا يَبيغارٍي  ملَ  يَأ كنيم  ال ََعياَ  ر   اهلل عنهياَعن  أن د قَيي 
َ َسييهن َرسنييولن ال َييها ها إاَن َرسنييولا ال َيي َيياٍء  َيَنَهييَيهن وملَ      ََأج  باييها   َييَدَعا  ا ييراها   َيبَيياَل َع َييى ثَيو  يفا َ ج 

  .223.رواه الب اره: يَيغ سا  هن. 

                                                                                                  
 :نقم كل  الناس لقرد اإل سال  و (1)
 .   سعفة الن م وقد    ق ع ى تريه (2)
 .للًوا :أه (3)
 .ك  سمى بيل  إك إذا كان  يها ماء :وقيم  الينوب الدلو العظيحل : .أه الب اره قال (4)
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 اَوقَاِعدً  ابَاب: اْلبَـْوِل قَاِئمً  -42

سنييَباطَةَ  قَيياَل: أَ َييى النَييخا   َعيين   نَييي َفييَة  -169
ئ تنييهن ااَل قَاإاًمييقَيييو ٍ   َيبَيي (1) َيياٍء  َ جا َ َلَعييا  ا   مثن

َاٍء   َيتَيَوَ َأ.    .224.رواه الب اره:  ا

 بَاب: اْلبَـْوِل ِعْنَد َصاِحِبِه َوالت َستعِر بِاْلَحاِئ ِ  -49

ييتن عان ييَد َعقاباييها  -171 ئ تنييهن   َيقنم  ن ييهن   ََأَشيياَر إاَيَ َ جا .رواه َ ييَن  َيييرََ .  ويف راوايَييٍة َعن ييهن:  َاني َتبَييي تن ما
  .225الب اره: 

 بَاب: َغْسِل الد مِ  -51

َاَء  -171 َ  ر   اهلل عنهاَعن  َأي  رَأَقل الَنخا : َجاَءت  ام  يَدانَا تَاييةن  قَاَلت  : أَرَأَي َت إا    َيَقاَلت 
ييَنصن  قَيياَل:  ــ (2)َتُحتعــُه »يفا الثَيييو با  َكي ييَف َ ر  ُــم  تـَْقُرُصــُه بِاْلَم ــهِ  (3)اِء ث .رواه . «َوتـَْنَضــُحُه  َوُتَصــل ي ِفي

  .227الب اره: 

د  ر ييي  اهلل عنهيييياَعييين  َعاإاَشييييَة  -178 بَيييييي ٍ  إاَن النَييييخا : َجييياَءت   َاطاَمييييةن بان يييتن َأ ا  ن  قَالَييييت 
ييَتَياضن  ييرَأَقل أنس  : يَييا َرسنييوَل ال َييها  إايد ام   َيَقالَييت 
: لَرييلََق   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  َييلَ أَط هنييرن  أَ َييَألَعن ا (4)

َِِلــِك ِعــْر س » ــَرْت  (5)َل  ِإن َمــا  َِا َأْدبـَ ــاَلَة  َوِإ ــَدِعي الص  َِا َأقْـبَـَلــْإ َحْيَضــُتِك َف ــِ  َْ ِبَحــْي ن  َف ــْي َوَل
َم ثُم  َصل ي  .«فَاْغِسِلي َعْنِك الد 

  .228.رواه الب اره:  .«َِِلَك اْلَوْقإُ  ثُم  تـََوض ِئي ِلُكل  َصاَلةن َحت ى َيِجيءَ »َوقَاَل: 

 

                                                                                                  
 .   البب ة (1)
 . قشره :أه (2)
 .معكه بأطرام أيبابعها :أه (3)
 .جار عرا من الرأق  ر  الد  من  رجهاو   انف  اكستيا ة معرو ة (4)
 .انفجر :أه  وا د العروا (5)
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 بَاب: َغْسِل اْلَمِني  َوفـَرِْكِه  َوَغْسِل َما ُيِصيُب ِمْن اْلَمْرَأةِ  -51

د  ر يي  اهلل عنهيياوَعن هييا  -178 يين  ثيَييو با النَييخا ََنابَييَة ما ييمن اع  : كنن ييتن أَت سا ييرن ن إاَن قَالَييت     َيَي  
باها. الَرلَقا  َوإاَن بينَقَص ا   .229.رواه الب اره: ل َماءا يفا ثَيو 

ِبِل َوالد َواب  َواْلَََّنِم َوَمَراِبِضَها -58 َواِل اإْلِ  بَاب: أَبـْ

َا  -174 تَيَوو ا ال َمداينَييَة  َعيين  أَنَيي ييٍم أَو  عنَريي نَييَة   َيياج  يين  عنك  قَيياَل: قَييداَ  نَيياسل ما
 َييَأَمَر نحل  النَييخا   (1)

   د با اَقياٍ   َوأَن َيا   َييان  ََ قنوا   َيَ َميا يَبيي وا  قَيتَي نيوا رَاعايَ  النَيخا َيا َوأَل َبا ا ين  أَبي َوا ا يَربنوا ما ييَتاقنوا  َيش  َواس 
يي َء تااييحل    َييأَ  َبَيييرن يفا أََولا النَيَهييارا   َيبَيَعييَج يفا آثَييارا احل    َيَ َمييا ار  َيَفييَص النَيَهييارن جا  َييَص َمَر  َيقَ الينَيَعحَل  َ َجيياَء اخل 

أَي دايَيهنحل  َوأَر جنَ هنحل   َويناَرت  أَع ييننينهنحل  
رَقا  (2) َوأنل قنوا يفا احلَ 

َقو َن.  (3) قنوَن َ لَ ينس  َتس    .233.رواه الب اره: َيس 

. قَياَل: َكياَن النَيخا   وَعن ه  -175 دن يفا َميرَاباةا ال غَيَنحلا يجا يىَن ال َمس  ينَري د  قَيب يَم أَن  يينبي 
(4)

اه .رو  
  .234الب اره: 

 بَاب: َما يـََقُع ِمْن الن َجاَساِت ِفي الس ْمِن َواْلَماءِ  -58

سنييئاَم َعيين   َييأ رٍَق َسييَقَ ت  يفا َي ييٍن  : أََن َرسنييوَل ال َييها ر يي  اهلل عنهيياَعيين  َمي منونَييَة  -176
(5) 

  .235.رواه الب اره: . «مْ َأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها فَاْطَرُحوُه  وَُكُلوا َسْمَنكُ » َيَقاَل: 

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -177 ُكــلع َكْلــمن يُْكَلُمــُه اْلُمْســِلُم ِفــي َســِبيِل الل ــِه  »قَيياَل:    َعيين  النَييخا
ِْ طُِعَنْإ تـََفج ُر َدمً  ِم  َواْلَعْرفُ اَيُكوُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَهْيَئِتَها ِإ . «ْرُف اْلِمْسـكِ َعـ (6)  الل ْوُن َلْوُن الد 

  .237.رواه الب اره: 

                                                                                                  
 .استومخو ا :أه (1)
 .أه كي ها بالسامري ا ماق :ير أعينهحل (2)
 .والرال بيل   رق الدينة     أرض ذات  جارق سول (3)
 .مجص مربة و و مو ص إقامتها ع ى الاء (4)
 ( .5538 اره: . )البَ َماَ ت  .دال يف رواية: ( 5)
 .الرين ال يبة :أه (6)
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 بَاب: اْلبَـْوِل ِفي اْلَماِء الد اِئمِ  -54

د َعن  َأ   نَريي رََق  -172 ائِِم الـ ِذي لَ »قَاَل:    َعن  الَنخا لَ يـَُبوَلن  َأَحدُُكْم ِفي اْلَمـاِء الـد 
  .239.رواه الب اره: . «َيْجِري  ثُم  يـَََّْتِسُل ِفيهِ 

َِا أُْلِقَي َعَلى َظْهِر اْلُمَصل ي َقَذرس َأْو ِجيَفةس  -55 َلْم تـَْفُسْد  (1)بَاب: ِإ
 َعَلْيِه َصالَتُهُ 

يييعنوٍل  -179 َ َعييين  َعب يييَد ال َيييها ب يييَن َمس  يييٍم   : أََن النَيييخا َكييياَن ينَرييي د  عان يييَد ال بَيي يييتا  َوأَبنيييو َجه 
ييَيابل لَييهن جن نييوسل  إاذ  قَيياَل بَيع   هنييهنحل  لاييبَيع ة: أَي كنييحل  جيَايي ءن باَسييَ ى َجييبنورا َوَأيب 

بَيي ا  نييَلٍن  (2)
 َيَيَهييعنهن  (3)
َقى ال َقو  ا َ َجاَء باها   َيَنظَيَر َ يَن إَذا َسيَجَد النَيخا   را حمنََمٍد إاَذا َسَجَد   َاني بَيَعَج َأش  َوَ يَعهن  َعَ ى َظه 

َ َكتاَفي ه ا َوأَنَا أَ  راها بَي     َلو  َكاَن يا َمنَيَعةل ان ظنرن كَ أنت  ا شيئً َعَ ى َظه 
قَاَل: َ َجَع نوا َيه يَيكنوَن َوحيناييمن  (4)

بَيع هنهنحل  َعَ ى بَيع يٍة 
دل كَ يَير  َيصن رَأ َسيهن  َ يَن َجاَء  يهن  َاطاَميةن  َ َ َرَ يت  َعين   َوَرسنيولن ال َيها  (5) َسياجا

َ قَييالَ  ييراها   َيَر َييَص رَأ َسييهن مثن ــَرْيشن »: َظه  ــَك بُِق ــم  َعَلْي ثَييَلَ  َمييرَاٍت  َ َشييَق َع َييي هاحل  إاذ  َلَعييا َع َييي هاحل    «الل ُه
َ َيَيييى:  يييَتَجابَةل  مثن َن أََن اليييَدع َوَق يفا َذلايييَ  ال بَي َيييدا منس  ـــلن  »قَييياَل: وََكييياننوا ييَيييَرو  ـــأَِبي َجْه ـــَك ِب ـــم  َعَلْي الل ُه

بِيَعـَة  َوَشــْيَبَة بْـِن رَبِيَعــَة  َواْلَولِيـِد بْـِن ُعْتبَــَة  َوأَُمي ـَة بْــِن َخلَـفن  َوُعْقبَــَة بْـِن َأبِــي َوَعَلْيـَك بُِعْتبَـَة بْــِن رَ 
يي  بايَييداها! َلَقييد  رَأَي ييتن الَيييايَن َعييَد َرسنييولن ال َييها  «ُمَعــْي ن  يَيهن الييرَاوه. قَيياَل:  َيَوالَييياه نَيف سا َوَعييَد الَسيياباَص  َيَنسا
 يَبر َعى

ٍر.  (1)يفا ال َق ايتا  (6)   .245.رواه الب اره: قَ ايتا بَد 

                                                                                                  
 .اليت اليه أنن :جيفة بالكسر (1)
 . واعمص جباإر وجبر  أه ييبن  اعبور  و ما جيبر من اإلبم  و    مشيمة البهيمة (2)
ىءن باها  مثنَ  ن ها نهن  َ » رواية:.دَاَل يفا  (3) َ َكتاَفي ها  َييَيع مادن إاَن  َير ثاَها َوَلماَها َوَسَلَ ا  َيَيجا  ( .525. )الب اره: «َن إاَذا َسَجَد َوَ َعهن بَي  
 .عبق امتناع أمتنص تا :ويقال بالتسك  أه  مجص مانص  أه مجاعة  نعوي (4)
وكيييا وقييص عنييد    يييم بعهييهحل ع ييى بعيية ميين كثييرق الهييي  :أه  ميين أ ييال إذا مييال «وحييييم بعهييهحل ع ييى بعيية» :قولييه (5)

 .مس حل
 .اوقوعً  :أه (6)
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 بَاب: اْلُبَصاِ  َواْلُمَخاِط َوَنْحِوِه ِفي الثـ ْوبِ  -56

َا  -121 باها. قَاَل: بَيَبَا الَنخا   َعن  أََن يفا ثَيو 
  .241.رواه الب اره:  (2)

 هِ بَاب: َغْسِل اْلَمْرَأِة أبَاها الد َم َعْن َوْجهِ  -57

َم ب ييَن َسيع ٍد الَسيياعاداَه  -121 ٍء لنوواهَ َعين  َسييه  : باييَأهد َشي   : أَنَييه َسيأََلهن النَيياسن
د  (3) جنيير  ن النَييخا

 َيمن َعين  و ها  ايها َماءل  َو َاطاَمةن  َيغ سا يها    َيَقاَل: َما بَقاَ  َأَ دل أَع َ حلن باها ما د  َكاَن َع ا ؟ جيَا ءن باتينر سا ها ج 
َ  باها جنر  نهن. الدَ  راَا  َ ينشا َي َ راريل  َأن     .243.رواه الب اره: َ    َأنتا
يييين     َيَ َمييييا رََأت   َاطاَمييييةن أََن ال َميييياَء كَ يَبايييييدن الييييَدَ  إاكَ َكثي ييييرَقً .َودَاَل يفا راَوايَييييٍة:  (5) َأَتييييَيت  قا  َعييييًة ما

تَ  َها  َاس  َهيا َوأَل َرييَقتي  َرقَيتي  يرٍي   ََأ   ييَرت  َربَاعاَيتنيهن َ را َسيَ  اليَد ن  وَكنسا م 
ييَرتا  (4) هنيهن  وَكنسا َمئايٍي  َوجنييراَ  َوج  يَيو 

ها   .4575.رواه الب اره:  . ال بَيي َهةن َعَ ى رَأ سا
(5)

 

 بَاب: الس َوا ِ  -52

َ  :قَييالَ  منوسييى َعيين  َأ ا  -128 ييَواٍك بايَييداها   أَ َيي ييتن النَييخا ييَن  باسا ُأْع » :يَيقنييولن    َيَوَجد  نييهن َيس 
  .244.رواه الب اره: . َكأَنَه يَيتَيَهوَعن    َوالسدَواكن يفا  ايها  «ُأعْ 

ين  الَ ي يما  َيشنيوصن  قَياَل: َكياَن النَيخا   َعن   نَييي َفيَة  -128 إاَذا قَياَ  ما
(6)  . يَواكا .رواه  َياهن باالسد

  .245الب اره: 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . تص بغري ال وية :وقيم  البئرالق يت:  (1)
  وقييد أورله الريينف م ييوًك يف كتيياب الرييلق/ بيياب: 264طييرم ميين  :  ميين األ اليييج الكييررق يف ال تريير  و ييو يييا .( 2)

 .    البباا باليد من السجد
بناء ل مجهول  و ي ت إ دد اليواوين بهحل الدال ع ى ال ه:لو (: 355/ 1. .قال يف الفتن )أو عو  ءيبنص له الدوا :أه (3)

 . يف الكتابة كداول
 .القد  من أسنانه :أه( 4)
 ( .يف كتاب الغاده .5)
بيم بيال ول  :وقيال وكييص  الشيوص اكسيتياك بيالعرض و يو قيول األكثير :وقييم  الشيوص الغسيم :وقيم  يدلكه أو حيكه :أه (6)

 .من سفم إن ع و
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59-  ََ  ْكَبرِ بَاب: َدْفِع الس َواِ  ِإَلى ا

َ  اهللن َعني هنَمياعنَمَر  َعنا اب نا  -124 َ َر ا َأرَانِـي َأَتَسـو ُ  ِبِسـَوا ن  َفَجـاَءِني »قَياَل:  : أََن النَيخا
ُهَمـا  َفِقيـَل لِـي: َكبـ ـْر  َفَدفـَْعتُـُه  ََْصـَََّر ِمنـْ رجالن  َأَحُدُهَما َأْكبَـُر ِمْن اْْلَخِر  فـََناَوْلُإ الس ـَواَ  ا

ُهَماِإَلى ا   .246.رواه الب اره:  (1).«ََْكَبِر ِمنـْ

 بَاب: َفْضِل َمْن بَاَت َعَلى اْلُوُضوءِ  -61

ييَ  اهللن َعني هنَمييياَعيين  ال بَيييرَاءا ب يينا َعيياداٍب  -125 َِا َأتـَْيــَإ َمْضـــَجَعَك »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َر ا ِإ
ى ِشــق َك اََْيَمــِن  ثُــم  قُــْل: الل ُهــم  َأْســَلْمُإ َوْجِهــي فـَتَـَوض ــْأ ُوُضــوَءَ  لِلص ــاَلِة  ثُــم  اْضــَطِجْع َعَلــ

ِإلَْيــَك  لَ َمْلَجــأَ َولَ  (4)ِإلَْيــَك  َرْغَبــًة َوَرْهَبــةً  (3)َوَأْلَجــْأُت َظْهــِري (2)ِإلَْيــَك  َوفـَو ْضــُإ َأْمــِري ِإلَْيــَك 
نَِبي ـَك الـ ِذي َأْرَسـْلَإ. فَـِ ْن ُمـإ  وَ َك الـ ِذي َأنـَْزلْـَإ  ِمْنَك ِإل  ِإلَْيَك  الل ُهم  آَمْنُإ ِبِكَتابِ  (5)َمْنَجا

َلِتَك فَأَْنَإ َعَلى اْلِفْطَرِة  ِمْن لَيـْ
قَياَل:  َيَرَلل  ينَهيا «َواْجَعْلُهن  آِخَر َما تـََتَكل ُم بِهِ  (6)

د  (7)   َع َيى النَيخا
يييحَل آَمن يييتن باكاَتابايييَ  الَييي : الَ هن : َوَرسنيييولاَ   قَييياَل:  َيَ َميييا بَيَ غ يييتن َل  َونَِبي ـــَك ال ـــِذي »ياه أَني بَل يييَت  قين  يييتن

   .247.رواه الب اره:  .«َأْرَسْلإَ 

                                                                                                  
قييال احلييا ن: وقييد ويبيي ه أبييو عوانيية يف يبييييية عيين حممييد بيين إسييياا  يين الب يياره  ميين الع قييات يف يبيي يييا احلييديج .( 1)

وقد ويب ه مسي حل يف مو يع   وذكير الشيي  األلبياي يف   ا ي الرغاي وتريه عن عفان  وكيا أترجه أو نعيحل والبيهق  من طريقه.
قيي   قييط. ويف ذليي  نظيير ك  فييى   ييإن احلييا ن حترييره ل ب يياره أن ذليي  تفيي  ع ييى احلييا ن   عييباه أل  عوانيية وأ  نعيييحل والبيه

ذكر أن اليكورين ويب وا  يا احلديج عن عفان اليه ع يق عنيه الب ياره احليديج  وقيد ذكير احليا ن روايية مسي حل الييكورق عقيت  
 . 2/149  و غ يق التع يق: 1/356كلمه السابق   ا يدل ع ى عد  تفاإها ع يه. انظر الفتن: 

 .يبر ته :أه (2)
 .أسندت ومنه وك م جأ :هأ (3)
 .تو ًا :أه (4)
 .من النجاء و و السلمة (5)
 (.الرال بالف رق السنة) (6)
 .أعد ا :أه (7)
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(5) 
 ِكَتاب اْلَُّْسلِ 

 بَاب: اْلُوُضوِء قـَْبَل اْلَُّْسلِ  -1

د  -126 َهيا َعين  َعاإاَشيَة َدو  ا النَيخا يَ  اهللن عني  َ َر ا ََنابَييةا     : أََن النَيخا ين  اع  َكياَن إاَذا ات َتَسيَم ما
من َأيَبيياباَعهن يفا ال َميياءا  َيينَ  دييمن  تا َ ينييد  َ يَيتَيَوَ ييأن َكَمييا يَيتَيَوَ ييأن لا َرييلَقا  مثن َييا أنيبنييوَل بَييَدأَ  َيَغَسييَم يََدي ييها  مثن  تا

ها َثَلَ  تنيَرٍم باَيَدي يها   (1)َشَعراها  َ َيرنت  َعَ ى رَأ سا َ ينفاييةن ال َمياءَ مثن مثن
.رواه الب ياره:  َع َيى جا  يداها كن ديها. (2)

248.  

َهيييا َعييين  َمي منونَيييَة  -127 يييَ  اهللن َعني  د  َر ا :  َيَوَ يييأَ َرسنيييولن ال َيييها  َدو  ا النَيييخا ون نيييوَءهن  قَالَيييت 
َ ي يييها  َوَتَسيييَم  َير َجيييهن  يييَر راج  ييين  األَ  لا َريييلَقا َتيي  َ ي يييها َوَميييا َأيَبيييابَهن ما َ حَنَيييى راج  َ أَ َييياَض َعَ ي يييها ال َمييياَء  مثن َذد  مثن
ََنابَةا.    .249.رواه الب اره:  َيَغَسَ هنَما  َ ياها تنس  نهن مان  اع 

َالاها   َيَغَسَم  َير َجهن َويفا راَوايٍَة:  (6) 
يناها َعَ ى اا َ أَ ي رََ  باَيما َ َلَلَ  يََدهن بااأَلر ضا أَو  با   مثن َ مثن َياإاطا  مثن احل 

َ  َيَنَييى  َيَغَسيمَ  َ يَبيَت َع َيى َجَسيداها  مثن َههن َويََدي يها  َوَتَسيَم رَأ َسيهن  مثن تَين َشَق  َوَتَسَم َوج   َمَه َمَة َواس 
ر َقًة   َيَقاَل باَيداها َ َكَيا  وملَ  ينرال َ ا  266.رواه الب اره:  (3) .َقَدَمي ها   َيَناَول تنهن تا

(4)
 

 اب: ُغْسِل الر ُجِل َمَع اْمَرأَتِهِ بَ  -8

ييمن أَنَييا َوالنَييخا   ر يي  اهلل عنهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -122 : كنن ييتن أَت َتسا يين   قَالَييت  ييٍد  ما يين  إانَيياٍء َوا ا ما
. َقَدٍ  يينَقالن َلهن ال َفَران
(5)

  .255.رواه الب اره:  

                                                                                                  
 .يفرا شعره ليدت ه الاء :أه (1)
 .يربه :أه (2)
َ .َويفا راَوايٍَة:  (3) َ أنِتا َا مثن  ( .259. )رواه الب اره:  اان دايٍم  َيَ حل  يَيني فنة  تا
َالاها سا ال غنس ما  :باب. (4)

يناها َعَ ى اا   .َمن  أَ ي رََ  باَيما
 . و إناء يأتي ستة عشر رطًل  :بفتن الراء وجيود إسكا ا (5)
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 بَاب: اْلَُّْسِل بِالص اِع َوَنْحِوهِ  -8

َهياوَعنهيا  -129 يَ  اهللن َعني  د  َر ا يما النَيخا ين  يَبيياٍع  َأَ يا سنيئاَ ت  َعين  تنس     َيَدَعت  باإانَياٍء حَن يٍو ما
. َجابل َ الَساإاما  ا َنها َوبَي   َها  َوبَييي   َات َتَسَ ت   َوأَ َاَ ت  َعَ ى رَأ سا
  .251.رواه الب اره:  (1)

َ  اَعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها  -191   أَنَهن َسأََلهن َرجنيمل هللن َعني هنَماَر ا
فاييَ   (2) يما  َيَقياَل: َيك  َعين  ال غنس 

ن يَ  َشيَعرً  فاي  َمين   نيَو أَو َس ما : َكياَن َيك  .  َيَقياَل َجيابارل فايي ا َ  ايَباعل.  َيَقاَل َرجنمل: َميا َيك  ن يَ   مثن يرل ما َوَتيي 
أََمهنحل  
  .252.رواه الب اره: يفا ثَيو ٍب.  (3)

 ا: َمْن َأفَاَ  َعَلى رَْأِسِه َثالَثً بَاب -4

ييرن ب يينن من  عاييحٍل  -191 ــى رَْأِســي »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  جنبَييي  ــأُِفيُ  َعَل َــا َف ــا َأن َأم 
  .254.رواه الب اره: َوَأَشاَر باَيَدي ها كا  تَيي هاَما.  .«اَثالَثً 

 يِب ِعْنَد اْلَُّْسلِ بَاب: َمْن َبَدَأ بِاْلِحاَلِب َأْو الط   -5

: َكياَن النَيخا   ر ي  اهلل عنهياَعن  َعاإاَشَة  -198 ٍء  قَالَيت  ََنابَيةا  َلَعيا باَشي   ين  اع  إاَذا ات َتَسيَم ما
حَن ييَو احل اييَلبا 
َ األَي َسييرا   َيَقيياَل تااَمييا َع َييى َوَسيي (4) َيينا  مثن ييها اأَل   ييقد رَأ سا ييها.  ََأَتييَي باَكفدييها   َيبَييَدأَ باشا طا رَأ سا
  .258.رواه الب اره: 

 

                                                                                                  
  والساإم  نا  و أتو عاإشة  واتت ف يف ايه  ولتم معه أبو س مة بين عبيد اليرمحن «وبيننا وبينها  جاب»يف األيبم: .( 1)

  .بن عوم
: أ ييال إسييياا بيين را ويييه يف مسيينده أن متييوي السييؤال  ييو أبييو جعفيير الييراوه   ييأتر  ميين طريييق (366/ 1) قييال يف الفييتن.( 2)

ا يي. وأبيو جعفير الييكور  يو حمميد بين ع ي  بين احلسي  بين ع ي   «سألت جيابرًا عين تسيم اعنابية»جعفر بن حممد عن أبيه قال: 
 . بن أ  طالت العروم بالباقر

 . «أمتنا»يف األيبم: .( 3)
 .ويقال له ا  ت  اإلناء اليه حي ت  يه (4)
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َِا َجاَمَع ثُم  َعاَد  َوَمْن َداَر َعَلى ِنَسائِِه ِفي ُغْسلن َواِحدن  -6  بَاب: ِإ

َهاَوعن ها  -198 َ  اهللن َعني  : كنن تن أنطَيدتن َرسنوَل الَ ها  َ َر ا    َيَي نومن َع َيى ناَسياإاها قَاَلت 
(1)  َ مثن

ن َه ن ييَ  اينر بانن حمن رامً 
  .267.رواه الب اره: . اطايبً  (2)

َن  -194 يين  الَ ي ييما  قَيياَل: َكيياَن النَييخا   َعيين  أَنَيي ييَدقا  ما يَييدنورن َع َييى ناَسيياإاها يفا الَسيياَعةا ال َوا ا
يييَوٍق. يييصن ناس  يييرََق. ويفا راَوايَيييٍة:  اس  يييَدد َعش  يييَن إا   َوالنَيَهيييارا  َو ن
: أَوََكييياَن ين  (3) ٍَ َنَييي  ايقنيييهن  قَييياَل: كننَيييا قاييييم ألا

  .268.رواه الب اره: نَيَتَيَد ن أَنَهن أنع  اَ  قينَوَق َثلَثاَ . 

 بَاب: َمْن َتطَي َب ثُم  اْغَتَسَل  َوبَِقَي أَثـَُر الط يبِ  -7

: َكيَأيد أَن ظنيرن إاَن َوباييصا ال دييتا  ر   اهلل عنهاَعن  َعاإاَشَة  -195 قَاَلت 
يرا  (4) د يفا َمف   اا النَيخا

  .271.رواه الب اره: َو نَو حمن را ل. 

َِا َظن  أَن ُه َقْد َأْرَوك َبَشَرتَُه  َأفَاَ   -2 بَاب: َتْخِليِل الش َعِر  َحت ى ِإ
 َعَلْيهِ 

َهييياوَعن هيييا  -196 يييَ  اهللن َعني  : َكييياَن َرسنيييولن ال َيييها  َر ا ََنابَيييةا  تَ  قَالَيييت  ييين  اع  َسيييَم إاَذا ات َتَسيييَم ما
َ ديمن بايَيداها َشيَعرَهن  َ يَن إاَذا ظَيَن أَنَيهن قَي َ  ن َ ات َتَسَم  مثن د  أَر َود َبَشيَر َهن  يََدي ها  َو َيَوَ َأ ون نوَءهن لا َرلَقا  مثن

  .272.رواه الب اره:  (5)أَ َاَض َعَ ي ها ال َماَء َثَلَ  َمرَاٍت  مثنَ َتَسَم َساإاَر َجَسداها.

 

                                                                                                  
 .وأيب ه أن يدور ع ى الش ء من جوانبه  جيامص :أه (1)
 . و أكثر من اليه بالهم ة :وقال تريه  النه  كال    يبقى له أثر :قال اخل يم (2)
 . 284 :  ع ق الب اره  يه الرواية  نا  وويب ها بعد يف باب: اعنت  ر  و ش  يف السوا وتريه . (3)
 .بريقه :أه (4)
  ميص اتيتلم يسييري يف 186قريبًييا يف بياب: الو يوء قبيم الغسيم/  :   قيد  ييا مين األ الييج الكيررق يف ال ترير  وقيد .( 5)

 . ال فن
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ََ َكَما ُهَو َولَ يـَتَـَيم مُ  -9 ََِكَر ِفي اْلَمْسِجِد أَن ُه ُجُنبس َخر َِا   بَاب: ِإ

نَيا َرسنيولن  (1) اقَاَل: أنقايَمت  الَرلَقن َوعنددَلت  الر فنومن قاَيامً  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -197 َ َ رََ  إالَيي 
أَنَهن جنننتل    َيَ َما قَاَ  يفا منَرلَهن  ذََكَر الَ ها 

َ َتيرََ    «َمَكـاَنُكمْ » َيَقاَل لََنا:  (2) َ َرَجيَص  َات َتَسيَم  مثن مثن
َنا َمَعهن.  َنا َورَأ سنهن يَيق  نرن  َ َكبَيَر َ َرَ يي    .275.رواه الب اره: إالَيي 

َستـعُر َوْحَدُه ِفي اْلَخْلَوِة  َوَمْن َتَستـ َر فَالت   ابَاب: َمْن اْغَتَسَل ُعْريَانً  -11
 َأْفَضلُ 

د وَعن ه  -192 َكاَنْإ بـَنُـو ِإْسـَرائِيَل يـَََّْتِسـُلوَن عُـَراًة  يـَْنظُـُر بـَْعُضـُهْم »قَاَل:    َعن  الَنخا
 هُ ِإَلى بـَْع ن  وََكاَن ُموَسى يـَََّْتِسُل َوْحَدُه  فـََقاُلوا: َوالل ـِه َمـا يَْمنَـُع ُموَسـى َأْن يـَََّْتِسـَل َمَعنَـا ِإل  َأنـ 

ََ ُموَسـى ِفـي  (3)آَدُر  َفَذَهَب َمر ًة يـَََّْتِسُل  فـََوَضَع ثـَْوبَـُه َعلَـى َحَجـرن  فـََفـر  اْلَحَجـُر بِثـَْوبِـِه  َفَخـَر
 ِإْثرِِه يـَُقوُل: ثـَْوِبي يَا َحَجُر  ثـَْوِبي يَا َحَجُر  َحت ى َنَظَرْت بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِإَلى ُموَسـى فـََقـاُلوا: َوالل ـهِ 

. َوَأَخــَذ ثـَْوبَــُه َفطَِفــَق بِــاْلَحَجِر َضــْربً َمــا بِ   َيَقيياَل أَبنييو  نَريي ييرََق: َوال َييها إانَييهن لَنَييَدبل  .«(4)اُموَســى ِمــْن بَــْأ،ن
َعةل  َ ر بً  َتةل أَو  َسبي  َجرا  سا َجرا.  ابااحلَ    .278.رواه الب اره: بااحلَ 

د  َوَعن ييه  -199 نَـــا َأيعـــ»قَييياَل:  َعييين  النَيييخا   َفَخـــر  َعَلْيـــِه َجـــَرادس ِمـــْن اوُب يـَََّْتِســـُل ُعْريَانًـــبـَيـْ
ــَرك   ــا تـَ ََِهــبن  َفَجَعــَل َأيعــوُب َيْحَتِثــي ِفــي ثـَْوبِــِه  فـََنــاَداُه رَبعــُه: يَــا َأيعــوُب  َألَــْم َأُكــْن َأْغنَـْيُتــَك َعم 

  .279الب اره: .رواه . «قَاَل: بـََلى َوِعز ِتَك  َوَلِكْن لَ ِغَنى ِبي َعْن بـَرََكِتكَ 

 بَاب: الت َستعِر ِفي اْلَُّْسِل ِعْنَد الن ا،ِ  -11

ٌٍ بان ييتا َأ ا طَالاييٍت  -811 َهييا َعيين  أن د َ ييانا ييَ  اهللن َعني  َعيياَ   قالييت: َذَ ب ييتن إاَن َرسنييولا ال َييها َر ا

                                                                                                  
 .سويت :أه (1)
 .واستعمم يف إنبال ال  وحنوه ألن يبا به يبعد عن السجد وعن الرلق  وأيب ها البعد  من اعنابة (2)
 .ويقال بهحل ا مبق وسكون الدال  و و العظيحل اخلريت   به ألرق بالقرر و تن الراء :أه( 3)

 .جعم ويبار م تبًما بيل  :طفق باحلجر  ربًا أه (4)



  

 (93) 

ييتينرنهن   َيَقيياَل:  ييمن َو َاطاَمييةن َ س  ــذِ »ال َفييت نا   َيَوَجد  نييهن يَيغ َتسا .  «ِه َمــْن َه ٌٍ : أَنَييا أن   َ ييانا .رواه الب يياره:  َيقن  ييتن
285.  

18-  ُْ  بَاب: َعَرِ  اْلُجُنِب  َوَأن  الُمْسِلَم َل يـَْنُج

َ َعييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -811 يييَو جنننييييتل  قييييال:  : أََن النَيييخا َلقايَييييهن يفا بَيع ييييةا َطراييييقا ال َمداينَييييةا َو ن
ن هن  َ َي َ  ََنس تن ما ئ تن   َيَقاَل:  َاخن  َ جا   اقَياَل: كنن يتن جنننبًي «َأْيَن ُكْنَإ يَـا َأبَـا ُهَريـْـَرَة »ب تن  َات َتَس تن مثن

ييتن أَن  أنَجالاَسييَ  َوأَنَييا َع َييى َتييري ا َطَهييارٍَق   َيَقيياَل:  ُْ »َ َكرا   ــْنُج ُســْبَحاَن الل ــِه  ِإن  المــؤمن لَ يـَ
(1)

». 
  .283.رواه الب اره: 
َِا تـََوض َأ قـَْبَل َأْن يـَََّْتِسلَ بَاب: َكيْـ  -18  ُنونَِة اْلُجُنِب ِفي اْلبَـْيِإ ِإ

يييَو جنننيييتل  قَييياَل:  : َسيييَأَل َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  عنَميييَر ب يييَن اخلَ  َيييابا  -818 أَيَير قنيييدن َأَ يييدننَا َو ن
َِا تـََوض أَ َأَحدُُكْم فـَْليَـْرُقْد َوُهَو ُجُنبس »   .287 .رواه الب اره:. «نـََعْم  ِإ

ََِكَرَ  ثُم  نَمْ ».َويفا راَوايٍَة:  (7)  .295.رواه الب اره:  . «تـََوض ْأ َواْغِسْل 
(2) 

َِا اْلتَـَقى اْلِخَتانَانِ  -14  بَاب: ِإ

د َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -818 ــــْيَن ُشــــَعِبَها»قَيييياَل:    َعيييين  النَييييخا َْ بـَ ــــ َِا َجَل ِإ
ُــــم   (3) َــــِع  ث ََْرب ا

  .291.رواه الب اره:  .«فـََقْد َوَجَب اْلَُّْسلُ  (4)َجَهَدَها 

 
 

                                                                                                  
 .ك يرري عَ الع  :بهحل اعيحل من الثلث  وبفتيها أيًها أه (1)
َ يَيَنا ن  :باب. (2)   .اع نننتا يَيتَيَوَ أن مثن
شييعت الفيير  وكييىن بيييل  عيين اعميياع ألن القعييول   :وقيييم  الييرال مييا بيي  يييديها ورج يهييا :قيييم  والشييعت النييوا    الييرأق :أه (3)

 .وقيم تري ذل   كيل  مظنته
 .بال  يف مشقتها وإترا  ما عند ا :أه (4)
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(6) 

 ِكَتاب اْلَحْي ِ 
 باب: اَْمُر بِالنـعَفَساِء إِا نَِفْسنَ  -1

نَييييا كَ  ر يييي  اهلل عنهيييياَعيييين  َعاإاَشييييَة  -814 : َتَرج  نَييييا باَسييييرامَ نينييييقالَييييت  َييييَج   َيَ َمييييا كن  (1)َرد إاكَ احل 
ه تن  َ َدَتَم َعَ َ  َرسنولن ا : نَيَعيحل . قَياَل:  «؟َما َلِك َأنُِفْسإِ »َوأَنَا أَب كا   قَياَل:  لَ ها  ا ِإن  »قين  يتن

َر َأْن َل َتطُوِفي بِاْلبَـْيإِ  َع  َغيـْ  .«َهَذا َأْمرس َكَتَبُه الل ُه َعَلى بـََناِت آَدَم  فَاْقِضي َما يـَْقِضي اْلَحا
: َوَ َيى َرسنولن الَ ها    .294.رواه الب اره: ها باال بَيَقرا. َعن  ناَساإا  قَاَلت 

َر َأْن َل َتطُوفِ ».دال يف رواية:  (2)  .355.الب اره:  . «يَحت ى َتْطُهرِ  بِاْلبَـْيإِ  يَغيـْ
(2) 

 بَاب: َغْسِل اْلَحاِئِ  رَْأَ، َزْوِجَها َوتـَْرِجيِلهِ  -8

َهيياوَعن هييا  -815 ييَ  اهللن َعني  ييمن  َر ا : كنن ييتن أنَرجد َرسنييولا ال َييها  رَأ سَ  قَالَييت 
(3)  . .رواه َوأَنَييا َ يياإاةل

  .295الب اره: 

ييَ   -816 َييا   َيتينَرجد نييهن َو ا َر ا ييَ  يفا  نج  يا َ َييا رَأ َسييهن  َو ا دا  ينييد  ييجا َيياوارل يفا ال َمس  َويفا راَوايَييٍة: و نييَو جمن
 .   .296.رواه الب اره: َ اإاةل

 ْمَرأَتِِه َوِهَي َحاِئ س بَاب: ِقَراَءِة الر ُجِل ِفي َحْجِر ا -8

َ  ر   اهلل عنهاوَعن ها  -817 : َكياَن النَيخا ٌن  قالت  يَيَتكاي
يرَأن  (4) َ يَيق  يراه َوأَنَيا َ ياإاةل  مثن يفا َ ج 

  .297ره: ا.رواه الب ال قنر آَن. 

                                                                                                  
 .تا قر ميمونة ر   اهلل عنها  قرية يف ستة أميال من مكة (1)
َاإاةن ال مَ    َيق ها  :باب.( 2) َ  كنَ َها إاكَ الَ َواَم باال بَيي تا احل    .َناسا
 .أسر  شعره :أه (3)
 .كم معتمد ع ى ش ء متمكن منه  هو متكٌ  :قال اخل ا  (4)
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 ابَاب: َمْن َسم ى النـ َفاَ، َحْيضً  -4

َهاَعن  أنَ  َسَ َمَة  -812 َ  اهللن َعني  د قَ  َر ا َنا أَنَا َمَص النَيخا : بَييي  يَريٍة  اَلت  َعةل يفا مخَا يَ جا منه 
إاذ   (1)

ييييييتن   َان َسييييييَ   تن  ه   ا
يَهيييييييتا  قَيييييياَل:  (2) تن ثايَيييييياَب  ا : نَيَعييييييحل    َييييييَدَعايا   «َأنُِفْســــــِإ » ََأَتييييييي  قين  ييييييتن

يَ ةا. َما  َا  َ َجع تن َمَعهن يفا اخل 
  .298.رواه الب اره:  (3)

 َشَرِة اْلَحاِئ ِ بَاب: ُمَبا -5

َهياَعن  َعاإاَشَة  -819 َ  اهللن َعني  يمن أَنَيا َوالنَيخا   َر ا : كنن يتن أَت َتسا يٍد  كالَنَيا  قَالَيت  ين  إانَياٍء َوا ا ما
يرنيا  جنننتل  وََكاَن يَأ منرنيا  َيأَ َبارن   َيينَباشا
ي نهن َوأَنَيا َ ياإاةل  وََكياَن  ن يرا ن رَأ َسيهن إاَيَ َو نيَو من  (4) ع َتكايفل   ََأت سا

  .299.رواه الب اره: َوأَنَا َ اإاة. 

َها  -811 َهياويفا راَوايٍَة َعني  يَ  اهللن َعني  يَدانَا إاَذا َكانَيت  َ اإاًهي َر ا : َكانَيت  إا      َيَأرَاَل َرسنيولن اقَالَيت 
َرَ ا  أََمَرَ ا أَن   َيَتباَر يفا  َيو را َ ي َهتاَها الَ ها  : َوأَي كنحل  َ   اي ن إار بَيهن َكَميا   (5) أَن  يينَباشا رنَ ا. قَاَلت  َ يينَباشا مثن

  .352.رواه الب اره: َ   ا ن إار بَهن.  َكاَن الَنخا  

 بَاب: تـَْرِ  اْلَحاِئِ  الص ْومَ  -6

راهد  -811 يييييَيى أَو   ا  قَييييياَل: َتيييييرََ  َرسنيييييولن ال َيييييها  َعييييين  َأ ا َسيييييعايٍد اخل نيييييد    يييييٍر إاَن يفا َأ  
ْقَن  فَــِ ن ي ُأرِيــُتُكن  َأْكثـَــَر َأْهــِل الن ــارِ »ال منَريَ ى  َ َمييَر َع َييى الندَسياءا  َيَقيياَل:   «يَــا َمْعَشــَر الن َســاِء َتَصــد 
نَاِقَصـاِت َعْقـلن  َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيَر  َمـا رََأيْـُإ ِمـنْ  (6)ُتْكِثْرَن الل ْعَن » َيقن  َن: َوِباَ يَا َرسنوَل الَ ها  قَاَل: 

                                                                                                  
 .كساء مربص له ع مان  :وقال أبو عبيدق  كساء من يبوم أو تب مع حل  :قال األيبمع  (1)
 .ترجت يف تفية :أه (2)
 .اخلميم األسول من الثياب :يموق  كساء ذات مخم من أه لون كان (3)
وك  :و   يق الباشيرق ع يى اعمياع ومنيه قوليه  عيان  وأيبم البشرق ج دق الوجه واعسد   لقى بشر ه بشرق تريه :يباشر أه (4)

 . باشرو ن
 .ابتداإها :أه (5)
 .وال ع  ال رول  أيبم ال عن البعد (6)
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َِْهَب لُِلب  الر ُجِل اْلَحازِمِ  قين  َن: َوَميا نينق َريانن لاينانَيا َوَعق  انَيا يَيا َرسنيوَل ال َيها   «ِمْن ِإْحَداُكن   (1)َوِدينن َأ
َْ َشَهاَدُة اْلَمْرَأِة ِمْثَل ِنْصـِف َشـَهاَدِة الر ُجـِل »قَاَل:  ِلِك ِمـْن نـُْقَصـاِن فَـذَ »قين  يَن: بَي َيى. قَياَل:  «َألَْي

َِا َحاَضْإ َلْم ُتَصل  َوَلْم َتُصمْ  َْ ِإ  .«فَـَذِلِك ِمـْن نـُْقَصـاِن ِديِنَهـا»قين  َن: بَيَ ى. قَياَل:  «؟َعْقِلَها  َألَْي
  .254.رواه الب اره: 

 بَاب: اْعِتَكاِف اْلُمْسَتَحاَضةِ  -7

َهيييياَعيييين  َعاإاَشييييَة  -818 ييييَ  اهللن َعني  َ َر ا اع َتَكييييفَ   : أََن النَييييخا
َمَعييييهن بَيع ييييةن ناَسيييياإاها  (2)

ييييَ   (3) َو ا
َتَياَ ةل  َيَرد الَدَ    َيرنَ َا َوَ َعت  الَ س تَ  منس 
(4)  .   . 359.رواه الب اره: َت تَيَها مان  الَد ا

 بَاب: الط يِب لِْلَمْرَأِة ِعْنَد ُغْسِلَها ِمْن اْلَمِحي ِ  -2

يي َ َعيين  أن د َع ايَييَة  -818 َهييا َر ا َهييى أَن  حنناييَد َع َييى َميدييٍت  َيييو َا ثَييَلٍ   إاكَ  اهللن َعني  : كننَييا نينني  قَالَييت 
ييييرً  ييييهنٍر َوَعش  بًيييياَع َييييى َدو ٍ  أَر بَيَعييييَة َأش  ََ ثَيو  ييييَم  َوكَ نَيَت َيَييييَت  َوكَ نَي  ييييَب َتيا ييييبنوتً  ا  َوكَ َنك  إاكَ ثيَييييو َب  اَمر 

يييٍت  َعر 
يييَص لَنَيييا عان يييدَ  (5) يييتا  َوقَيييد  رنتد ييين  كنس  يييَها  يفا نينب يييَيٍق ما ييين  حمَايها يييَدانَا ما يييرا  إاَذا ات َتَسيييَ ت  إا   ال  ه 

ََناإابا.    .313.رواه الب اره: أَظ َفاٍر  وَكنَنا نينني َهى َعن  ا يدَباعا اع 

َِا َتَطه َرْت ِمْن اْلَمِحي ِ  -9  بَاب: َدْلِك اْلَمْرَأِة نـَْفَسَها ِإ

يييَعييين  َعاإاَشيييَة  -814 َهييياَر ا َ َ  اهللن َعني  يييرَأًَق َسيييأََلت  النَيييخا ييييةا   : أََن ام  ييين  ال َميا ييي اَها ما َعييين  تنس 
ييمن  قَيياَل:  ــِري (6)ُخــِذي ِفْرَصــةً » ََأَمَرَ ييا َكي ييَف  َيغ َتسا : َكي ييَف أََ َ َهييرن   «ِبَهــا (7)ِمــْن َمْســكن فـََتَطه  قَالَييت 

                                                                                                  
 .عاقمال :أه (1)
 .أه كد  السجداعتكف:  (2)
ها .َويفا راَوايٍة:  (3)  ( .311. )الب اره: بَيع َة أنَمَهاتا ال منؤ مانا َ (. ويف رواية أترد: 315. )الب اره: ام رَأَقل مان  أَد َواجا
 .ييكر ويؤنج  ويف اعمص طسوس وطسوسة  ويقال له طَ وطسة  وا د ال ساس و و اإلناء العروم (4)
ألن الييييه عرييت منييه يبقيييى  يفيشييد وجيمييص مث يرييب  مث ينسيييج  يييأِت موشييًيا :أه  عرييت تبليييهياب يييؤ ى تييا مييين اليييمن يييث (5)

 .أبية
 .ق عة من ق ن أو يبوم :أه (6)
 .ويف ال غة اإلبقاء  وأيبم الت هري يف الشرع بالاء   نظف  لتنق ص راإية الد  ب يت الس  :أه (7)
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: َكي يَف  قَيا «َتَطه ِري ِبَها»قَاَل:  :  َيَتَبعاي   «ُسـْبَحاَن الل ـِه  َتَطه ـِري»َل: قَالَيت  َتبَيي  ينَها إاَيَ   َيقن  يتن  َاج 
 . َا أَثَيَر الَد ا   .314.رواه الب اره: تا

 بَاب: اْمِتَشاِط اْلَمْرَأِة ِعْنَد ُغْسِلَها ِمْن اْلَمِحي ِ  -11

َهاوعنها  -815 َ  اهللن َعني  َ   تن َمَص َرسنولا  َر ا : أَ   َين   الَ ها  قَاَلت  يفا َ َجةا ال يَوَلاعا  َ كنن يتن  ا
: َ ةن َعَر َيَة   َيَقالَيت  َه   َيَبَعَمت  أَنَيَها َ اَ ت   وملَ  َ   هنر  َ َن َلَتَ ت  لَيي  َد  يَيا َرسنيوَل  َمََتَص وملَ  َيسنق  ا  

ييرٍَق   َيَقيياَل َ َييا َرسنييولن ال َييها ال َييها  َ ييياها لَيي  َييةن َعَر َييَة  َوإاَ َييا كنن ييتن َمَتَيع ييتن با   (1)انـُْقِضــي رَْأَســِك »: عنم 
يَبةا   «َوَأْمِسِكي َعْن ُعْمَرِتكِ  (2)َواْمَتِشِطي  ر  َج  أََمَر َعب َد اليَرمح َنا لَيي  َيَة احلَ   َيَفَع  تن   َيَ َما َقَهي تن احلَ 

 ََأع َمَريا مان  التَين عايحلا 
َرِتا ا (3) . َمَكاَن عنم    .316.رواه الب اره: َليتا َنَسك تن

 بَاب: نـَْقِ  اْلَمْرَأِة َشَعَرَها ِعْنَد ُغْسِل اْلَمِحي ِ  -11

َهيياوَعن هييا  -816 ييَ  اهللن َعني  نَييا منييَوا ا َ  َر ا : َتَرج  قَالَييت 
 ااييَللا ذاه احل اَجييةا   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  (4)

 :« َـــُإ بُِعْمـــَرةن َمـــْن َأَحـــب  َأْن يُِهـــل  بُِعْمـــر ـــْولَ َأن ـــي َأْهـــَدْيُإ  َلْهَلْل ـــِ ن ي َل ْهِلـــْل  َف  ََأَ يييَم  «ةن فـَْليـُ
َيييج . وسييياَقتا احلَيييدايَج  َوذََكيييَرت  َ ي َهيييَتها  قاليييت: أَر َسيييَم َمعاييي   يييرٍَق  َوأََ يييَم بَيع هنيييهنحل  كا بَيع هنيييهنحل  باعنم 

يييتن إاَن التَين عاييي ييي  َعب يييَد اليييَرمح َنا  َ َ َرج  ييين  َأتا ٍء ما ييين  يفا َشييي   يييَرِتا  وملَ  َيكن يييرٍَق َمَكييياَن عنم  َ   يييتن باعنم  يحلا   ََأ  
هل َوَك يَبو  ل َوَك يَبَدَقةل. َذلاَ  َ د 
  .317.رواه الب اره:  (5)

 بَاب: َل تـَْقِضي اْلَحاِئُ  الص الَةَ  -18

َهيياوَعن هييا  -817 ييَ  اهللن َعني  : َأجَت ييبا َر ا ييرَأًَق قَالَييت  : : أََن ام  ييَدانَا يَبييلَ َيَها إاَذا َطهنييَرت    َيَقالَييت  ه إا  

                                                                                                  
 .     فاإره :أه (1)
 .سر   شعرك :أه (2)
 .ي  بيل  ألنه عن  ينه جبم يقال له نعيحل وآتر يقال له ناعحل والواله ايه نعمان  ةمكان معروم تار  مك (3)
 أه: مقارب . (4)
 .بن عروق  اخل مدر  يف األيبم من قول  شا  .قوله: ومل يكن..( 5)
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َأَ رنورايَةل 
د  (1) َع نهن. أَن تا  كنَنا حنَايةن َمَص الَنخا : َ َل نَيف    .321.رواه الب اره:   َ لَ يَأ منرننَا باها  أَو  قَاَلت 

 بَاب: النـ ْوِم َمَع اْلَحاِئِ  َوِهَي ِفي ثَِياِبَها -18

َهيياأنَ  َسييَ َمَة  َعيين   -812 ييَ  اهللن َعني  د َر ا ييَ  َمييَص النَييخا ييها و ا ي َييةا    َ ييدايجن َ ي ها َما َ  (2)يفا اخل  مثن
 َ   .322.رواه الب اره: َكاَن يينَقبيد نَها َو نَو يَباإاحلل.   قَاَلت  يفا  ياها الردَوايَةا: إاَن الَنخا

َدْعَوَة اْلُمْسِلِميَن  َويـَْعَتزِْلَن بَاب: ُشُهوِد اْلَحاِئِ  اْلِعيَدْيِن وَ  -14
 اْلُمَصل ى

َهياَعن  أن   َع اَيَة  -819 َ  اهللن َعني  : يَاع يتن َرسنيوَل اهللا  َر ا :  قَالَيت  َُ اْلَعَواتِـقُ »يَيقنيولن َتْخـُر
(3) 

ََِواُت اْلُخــــــُدوِر  ََِواُت اْلُخــــــُدوِر  َواْلُحــــــي ُ   َوْلَيْشــــــهَ  (4)َو ــــــَر  َوَدْعــــــَوَة َأْو اْلَعَواتِــــــُق  ْدَن اْلَخيـْ
ــِزُل اْلُحــي ُ  اْلُمَصــل ى ــْؤِمِنيَن  َويـَْعَت َن َعَر َييَة وََكييَيا  (5)قايييَم َ َييا: «اْلُم ييَهد  ََ َيش  : أَلَييي  احل نييَيةن   َيَقالَييت 

  .324.رواه الب اره: وََكَيا. 

 بَاب: الصعْفَرِة َواْلُكْدرَِة ِفي َغْيِر أَي اِم اْلَحْي ِ  -15

َهاوَعن ها  -881 َ  اهللن َعني  رَقَ  َر ا : كنَنا َك نَيعند  ال كند  قَاَلت 
رََق َشي ئً  (6)   .326.رواه الب اره: . اَوالر ف 

 

                                                                                                  
وقييال   تهحل احلروريييةويقييال عمياع  و يحل طاإفيية ميين اخليوار  كييان ابتييداء تيروجهحل تييا  احليروره نسييبة إي  يروراء قرييية بييالعراا (1)

 .احلرورية اليين ينقهون عهد اهلل :مرعت بن سعد عن أبيه
  .258/  : َمن  َيَى النيدَفاَس َ ي ًها . قد  قريًبا يف باب: (2)
ومل أو اليت استيقت التبويج   أو اليت أشر ت ع ى الب و   أو البالغة  أو الشابة  مجص عا ق و   البكر اليت مل ينب تا البو  (3)

 .أو اليت دوجت عند أ  ها ومل ختر  عنهحل   تبو 
 .اخلدور البيوت :وقيم  سرت يكون ل جارية البكر يف نا ية البيت :اخلدر (4)
 . الراوية عن أ  ع ية َر  َ  اهللن َعني َها بنت سريين و   «قالت  فرة»يف األيبم: .( 5)

 .لون يقرب من السوال (6)



  

 (99) 

 ِعْرِ  اِلْسِتَحاَضةِ  :باب
د . (9) ناَ   َ َسأََلت  َرسنولَ    َعن  َعاإاَشَة َدو  ا الَنخا يَهت  َسب َص سا تنيا  ال َيها  أََن أنَ  َ بايَبَة اس 

ييمَ  ييمن لاكنييمد يَبييلَقٍ «َهــَذا ِعــْر س » : َيَقييالَ   َعيين  َذلاييَ    ََأَمَرَ ييا أَن   َيغ َتسا .رواه الب يياره:  . . َ َكانَييت   َيغ َتسا
327.  

فَاَضةِ  -16  بَاب: اْلَمْرَأِة َتِحيُ  بـَْعَد اإْلِ

َهاَعن  َعاإاَشَة  -881 َ  اهللن َعني  د  َر ا : يَا َرسنيوَل ال َيها  ا قَاَلت  لاَرسنولا الَ ها   أَنَيهَ َدو  ا الَنخا
. قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َألَـــْم َتُكـــْن طَافَـــْإ  (1)َلَعل َهـــا َتْحِبُســـَنا »: إاَن يَبييفاَيَة بان يييَت  نيَييي   قَيييد  َ اَ ييت 

  .328.رواه الب اره: . «فَاْخُرِجي» َيَقالنوا: بَيَ ى. قَاَل:  «؟َمَعُكن  

 لص اَلِة َعَلى النـعَفَساِء َوُسن ِتَهابَاب: ا -17

ييرَأًَق َما َييت  يفا َب  ييٍن َعيين  َينييرََق ب يينا جنن ييدنٍب  -888 : أََن ام 
َهييا النَييخا   (2)    َيَقيياَ  َ َرييَ ى َعَ يي 

  .332.رواه الب اره: َوَسَ َها. 

 باب -12

َهاَعن  َمي منونََة  -888 َ  اهللن َعني  د  َر ا يَ   ا: أَنَيَها َكاَنت  َ كنونن َ اإاًهي َدو َ  الَنخا كَ  نَري د   َو ا
دا َرسنييولا ال َييها  ييجا رَتاَشييةل كااييَياءا َمس    َو نييَو ينَريي د  َع َييى مخن َر اييها منف 

باييها.  (3) إاَذا َسييَجَد َأيَبيياَتا بَيع ييةن ثَيو 
  .333.رواه الب اره: 

 
 

                                                                                                  
 أه: منعنا.( 1)
 اسها.أه: يف نف( 2)
 . رري يبغري مهفور بقدر الوجه والكف  :-بالهحل-اخلمرق  (3)
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(7) 

 التـ َيمعمِ  ِكتاب
 التـ َيمعمِ باب:  -1

فَاْمَسُحوا  اطَي بً  افـََلْم َتِجُدوا َماًء فـَتَـَيم ُموا َصِعيدً قـَْوُل الل ِه تـََعاَلى: وَ 
  6.الاإدق ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ 

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -884 يييَ  اهللن َعني  د َر ا نَيييا َميييَص َرسنيييولا ال َييييها    َدو  ا النَييييخا : َتَرج  يفا  قَالَيييت 
َييي  ا بَيع ييةا  ييَفاراها  َ ييَن إاَذا كننَييا باال بَيي ييَداءا  أَو  باييَياتا اع  َأس 

ييدل يا   َأَقَيياَ  َرسنييولن ال َييها  (1)  اني َق َييَص عاق 
يقا   َيَقيا يٍر الرديدد ها  َوأَقَاَ  النَياسن َمَعيهن  َولَي سنيوا َع َيى َمياٍء   َيأََ ى النَياسن إاَن َأ ا َبك  َأكَ  لنوا:َعَ ى ال تاَماسا

ََ َمَعهنييحل  َميياءل    َيييَرد َمييا يَبيينَيَعت  َعاإاَشييةن  أَقَاَمييت  باَرسنييولا ال َييها  َوالنَيياسا  َولَي سنييوا َع َييى َميياٍء  َولَييي 
ٍر َوَرسنولن الَ ها  يتا َرسنيوَل ال َيها  َ َجاَء أَبنو َبك  يياه قَيد  نَياَ    َيَقياَل: َ َبس  يصل رَأ َسيهن َع َيى َ  ا  َوا ا

يٍر  َوقَياَل َميا َشياَء ال َيهن َوالَنا ََ َمَعهنحل  َماءل   َيَقاَلت  َعاإاَشةن:  َيَعيا َيَب ا أَبنيو َبك   َس  َولَي سنوا َعَ ى َماٍء  َولَي 
أَن  يَيقنييوَل  َوَجَعييَم َي  عنننيي ا بايَييداها 
يين  الَتَييير كا إاكَ َمَكييانن َرسنييولا ال َييها  (2) ييَرِتا   َييلَ َ  نَيعنيي ا ما   يفا َتايبا
ييياه   َيَقيياَ  َرسنييولن ال َييها  ييَبَن َع َييى َتييري ا َميياٍء   َييأَني َبَل ال َييهن آيَييَة التَيييَيم حلا   َيتَيَيَممنييوا   َع َييى َ  ا ييَ  َأيب   ا

:  َيبَيَعثي نَيا ال َبعايريَ  يٍر  قَالَيت  يَ  بايَأَولا بيَيرََكتاكنحل  يَيا آَل َأ ا َبك   َيَقاَل أنَسي دن ب نن احل نَهري ا: َما  ا
الَيياه كنن يتن  (3)

َد َت َتهن.  َنا ال عاق    .334.رواه الب اره: َعَ ي ها   ََأيَببي 

ييَ  اهللن َعني هنَمييياَعيين  َجييابارن ب يينن َعب يييدا ال َييها  -885 َ َر ا لَـــْم  اُأْعِطيـــُإ َخْمًســ»قَيياَل:  : أََن النَييخا
ََْرُ  َمْسِجدً يـُْعَطُهن  َأَحدس قـَْبِلي: ُنِصْرُت بِالرعْعِب َمِسيَرَة َشْهرن    فَأَيعَمـا اَوَطُهورً  ا  َوُجِعَلْإ ِلي ا

ََحـدن قـَْبِلـي  َوأُ  ْعِطيـُإ رَُجلن ِمْن أُم ِتي َأْدرََكْتُه الص اَلُة فـَْلُيَصل   َوُأِحل ْإ ِلي اْلَمََّانُِم  َوَلْم َتِحل  َِ

                                                                                                  
 .مو ص ع ى بريد من الدينة :ذات اعي و  .واعمص بيد ودن بري     األرض القفرالبيداء ( 1)
 .يهرب برأسها :أه (2)
 .وي  ق ع ى األنثى أيًها واعمص أبعرق  البعري  و اعمم. و اقمناه من مركه :أه (3)
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َعُث ِإَلى قـَْوِمِه َخاص ةً     .335.رواه الب اره:  .«  َوبُِعْثُإ ِإَلى الن اِ، َعام ةً الش َفاَعَة  وََكاَن الن ِبيع يـُبـْ

َِا َلْم َيِجْد اْلَماَء  َوَخاَف فـَْوَت الص الَةِ  -8  بَاب: التـ َيمعِم ِفي اْلَحَضِر ِإ

َيارا ا األَن َرياراه   -886 ين  حَن يوا بائ ي   قَياَل: أَقي بَيَم النَيخا  َعن  َأ ا جنَهيي حلا ب ينا احل   (1)را مَجَيٍم ما
َ  َيَ قاَيهن َرجنمل َ َسَ حَل َعَ ي ها   َيَ حل  يَيرنَل َعَ ي ها الَنخا   يها َويََدي يها  مثن ها   َ َن أَقي َبَم َعَ ى اع اَدارا  َ َمَسيَن باَوج 

  .337.رواه الب اره: َرَل َعَ ي ها الَسَلَ . 

ُفُخ ِفيِهَما -8   بَاب: اْلُمتَـَيم ُم َهْل يـَنـْ

: أََميا  َيي كنرن أَنَيا كننَيا يفا َسيَفٍر أَنَيا َوأَن يَت   -887 يٍر أَنَيه قَياَل لاعنَميَر ب ينا اخلَ  َيابا َعن  َعَمارن ب ينن يَاسا
ييتن   ََأَمييا أَن ييَت  َي َييحل   نَرييمد  َوأََمييا أَنَييا  َيَتَمَعك 
د  (2) ِإن َمــا  »:    َيَقيياَل النَييخا  َ َرييَ ي تن   َيييََكر تن لا نَييخا

َهيهن وََكَفي يها.  َ َهَرَب الَنخا   «َكاَن َيْكِفيَك َهَكَذا َ َمَسيَن تااَميا َوج  َميا  مثن باَكَفي يها اأَلر َض  َونَيَفيَ   ايها
  . 338.رواه الب اره: 

 بَاب: الص ِعيُد الط ي ُب َوُضوُء اْلُمْسِلِم َيْكِفيِه ِمْن اْلَماءِ  -4

رَانَ  -882 ٍ اخلنبَاعا د  َعن  عام  َ  اهللن َعني هنَماب نا  نَر   د   :قَالَ  َر ا َوإانَيا   كنَنا يفا َسَفٍر َميَص النَيخا
َريي َنا را الَ ي يما   َأس  َهيا  َوقَيع نَيا َوقي َعيةً   َ َن كنَنا يفا آتا ني  إاكَ  اَ َميا أَيي َقظنًي  َوكَ َوقي َعيَة َأ   َيى عان يَد ال منَسيا ارا ما
َا َ ر  ال َقَن  نَلنل   َشم  تَييي  َ  نيَلنل   وََكاَن أََوَل َمن  اس  َ  نيَلنل   مثن َ عنَميرن ب ينن اخلَ  َيابا الرَابايصن   مثن وََكياَن   مثن
ييتَيي قانن  ننوقاظ ييهن إاَذا نَيياَ  ملَ   النَيخا   ييها   َ ييَن َيكنييوَن  نييَو َيس  راه َمييا حَي ييدن ن لَييهن يفا نَيو ما َنَيا كَ نَييد   َيَ َمييا   ألا

َقَن عنَمييرن َورََأد َمييا َأيَبيياَب النَيياسَ  ييتَييي  باريا   اَج ايييدً  وََكيياَن رجييًل   اس  َ َمييا دَاَل   َ َكبَيييَر َوَر َييَص يَبييو  َهن باييالَتك 
باريا   ينَكبيدييرن  َقَن باَرييو  اها النَييخا    َويَير  َييصن يَبييو  َهن باييالَتك  ييتَييي  َقَن َشييكَ   َ ييَن اس  ييتَييي  و ا إالَي ييها الَييياه  َيَ َمييا اس 

َر » :قَيييالَ   َأيَبييابَيهنحل   يييَر بَعايييدٍ  وا  َيييار َتَ  «اْرَتِحلُــوا - لَ َيِضـــيرُ  أَو   -لَ َضــيـْ َ نيَيييَبَل  َيييَدَعا   َ َسيياَر َتيي  مثن
ين  يَبيلَ اها إاَذا   َوننيولاَه باالَريلَقا َ َريَ ى باالنَياس  باال َو نوءا  َيتَيَوَ أَ   نيَو باَرجنيٍم منع تَيباٍل ملَ   َيَ َميا اني َفتَيَم ما

                                                                                                  
 .ص معروم بالدينةمو  (1)
 .تككت و ق بت :أه (2)
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  َأيَبيابَيت  ا َجَنابَيةل َوكَ َمياءَ  :قَيالَ  « َمـا َمنَـَعـَك يَـا فُـاَلُن َأْن ُتَصـل َي َمـَع اْلَقـْومِ » :قَالَ   ينَرمد َمَص ال َقو  ا 
َ َسياَر النَيخا   «فَِ ن ُه َيْكِفيكَ   َعَلْيَك بِالص ِعيدِ » :قَالَ  يَتَكى إالَي ي  مثن ين  ال َع َي ا  َاش   َينَييَبَل   ها النَياسن ما

َِْهَبـــا فَابـَْتََِّيـــا اْلَمـــاءَ »:  َيَقيييالَ   اَوَلَعيييا َع اي ييي  ا َيييَدَعا  نلَنًييي ا    َان  ََ َقيييا «ا َ َميييبَاَل َي   يييرَأًَق بيَييي   أَو     َيتَيَ َقيَيييا ام 
ا مان  َماٍء َعَ ى بَعارٍي َ َا َا َ يياها الَسياَعَة  :قَالَيت    أَي يَن ال َمياءن  : َيَقياكَ َ َيا  َس ايَيتَي   ي يداه باال َمياءا أَم  َعه 

الَيييياه  :قَالَيييت    إاَن َرسنيييولا ال َيييها  :قَييياكَ   إاَن أَي ييينَ  :قَالَيييت    اان  َ اقاييي  إاذً  :قَييياكَ َ َيييا  اَونَيَفرننَيييا تن نو ًييي
ٌن  ييَو الَييياه  َيع نايي َ  :قَيياكَ   يينَقييالن لَييهن الَرييابا د  َ    َييان  َ اقا    ن َييا إاَن النَييخا َييدايجَ  َجيياَءا تا   َوَ ييَدثَاهن احل 

بَلنوَ ا َعن  بَعارياَ ا :قَالَ  تَيني  ا   باإانَاءٍ  َوَلَعا الَنخا     َاس  ا َسيالأَو     َيَفرََ   ايها مان  أَ ي َواها ال َميبَاَل َي      ايَيتَي  
َ   َوأَو َكَأ أَ ي َواَ هنَما يتَيقنوا :ننيولاَه يفا النَياسا وَ   َوأَط َ َق ال َعيبَايا يقنوا َواس  يتَيَقى َمين    َ َسيَقى َمين  َشياءَ   اس  َواس 

ََنابَةن إانَاًء مان  َماءٍ   َشاءَ  رن َذاَك أَن  أَع َ ى اَلياه َأيَبابَيت هن اع  َِْهـْب فََأْفرِْغـُه َعَلْيـكَ » :قَيالَ   وََكاَن آتا  «ا
َاإاَها َو اَ  قَاإاَمةل  َين ظنرن إاَن َما يينف َعمن  َها (1) َوامي ن الَ ها    ا ًَق   َلَقد  أنق  اَص َعني  َنا أَنَيَها َأَشيد  ماييف  َوإانَهن لَينَ َيمن إالَيي 

َ  ابي َتَدأَ  ايَها َها  ا ني  يَوٍق َوَلقايَقيٍة َوَسيوايَقةٍ  «اْجَمُعوا َلَها» : َيَقاَل الَنخا    ما ا َعج    َ َجَمعنوا َ َا مان  بيَي  
َ يَيَديي َها  َومَحَ نوَ يا َع َيى بَعارياَ يا  َ َجَع نوَ يا يفا ثيَيو بٍ   ا مَجَعنوا َ َيا طَعاًميَ َن  قَياَل   َوَوَ يعنوا الثَييو َب بيَي  
ـــا ِمـــْن َمائِـــِك شـــيئً   تـَْعَلِمـــينَ » :َ َيييا َن َ َهيييا َوقَيييد   «َوَلِكـــن  الل ـــَه ُهـــَو ال ـــِذي َأْســـَقانَا  اَمـــا َرزِئـْ  َأَ َيييت  أَ  
تَ   َييَيَ َبا  ا إاَن َ ييَيا   َلقايَيي ا رجييلن  ال َعَجييتن  :قَالَييت    َمييا َ َبَسيي ا يَييا  نلَنَييةن  :قَييالنوا  َبَسييت  َعييني هنحل  ا  

ٌن  ا َ يياها َوَ يياها  َيَوال َيها إانَيهن أل   َيَفَعيَم َكيَيا وََكيَيا  اَلياه يينَقالن َلهن الَرابا ين  بيَي   يَيرن النَياسا ما َوقَالَيت   -س 
َ ى َوالَسَبابَةا باإا  َها ال ونس  بَيَعيي  أَو  إانَيهن َلَرسنيولن ال َيها  - الَسيَماَء َواأَلر ضَ  : َيع ي ا    َيَر َيَعتي هنَميا إاَن الَسيَماءا   يب 
راكا َ  .اَ ق   ييبنوَن الردي  َ َكاَن ال منس  امنوَن بَيع َد َذلاَ  ينغارينوَن َعَ ى َمن  َ و َ َا مان  ال منش  ر َ  الَيياه َوكَ ينرا

                                                                                                  
  :بن مال  يف بيت اوقد ذكروا  يها عدق لغات مجعها   و   قسحل  و يها لغات  بسكون الياء وأو ا ألف ويبم أو ق ص (1)

 إيييييييييب امي وا ييييييييين  يييييييييا تن واكسييييييييير أو أ  قيييييييييم
 وا ييييييييييييييين اتيييييييييييييييتحل بيييييييييييييييه واهلل كيييييييييييييييل أ يييييييييييييييف

 

 أو قييييييييييم   أو ميييييييييين بالتث يييييييييييج قييييييييييد شييييييييييكل
  سييييييييييييييييتوم مييييييييييييييييا نقييييييييييييييييل إلييييييييييييييييه يف قسييييييييييييييييحل
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ن ييهن  يَ  ما َهيا ا َيَقالَيت  يوًميي   ا ييدً  :لاَقو ما عنوَنكنحل  َعم  ييَل ا   اَمييا أنَرد أََن َ يؤنَكءا ال َقييو َ  يَيد  س     َيَهيم  َلكنييحل  يفا اإل ا
َل ا    .344.رواه الب اره: .  ََأطَاعنوَ ا َ َدَت نوا يفا اإل اس 
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(2) 

 ِكَتاب الص اَلةِ 
ْسَراءِ بَا - 1  ب: َكْيَف ُفِرَضْإ الص اَلُة ِفي اإْلِ

َا ب ييينا َمالايييٍ   -889 : أََن َرسنيييوَل ال َيييها  قَييياَل: َكييياَن أَبنيييو َذر   َعييين  أَنَييي َيييدد ن قَييياَل:  حين
ََ َعـْن َسـْقِف بـَْيتِـي» ُفِر

ََ َصـْدِري  ثُـم  َغَسـَلُه ِبَمـاءِ  (1) زَْمـَزَم  ثُـم   َوَأنَـا ِبَمك ـَة  فـَنَــَزَل ِجْبرِيـُل فـََفـَر
ــًة َوِإيَمانًــ ََِهــبن  ُمْمَتِلــئن ِحْكَم ــْن  ــُه  ثُــم  َأَخــَذ اَجــاَء ِبَطْســإن ِم   فََأفْـَرَغــُه ِفــي َصــْدِري  ثُــم  َأْطبَـَق

ََ بِــي بَِيــِدي فـََعــَر
نـَْيا  قَــاَل ِجْبرِيــُل ِلَخــازِ  (2) ــَماِء الــدع ــا ِجْئــُإ ِإلَــى الس  نـَْيا  فـََلم  ــَماِء الــدع ِن ِإلَــى الس 

ــَماِء: افْـــَتْح  قَــاَل: َمــْن َهــَذا  قَــاَل: َهــَذا ِجْبرِيــُل  قَــاَل: َهــْل َمَعــَك َأَحــدس  قَــاَل: نـََعــْم  َمِعــي  الس 
َِا رَُجـلس قَاِعـدس ُمَحم دس  نـَْيا  فَـِ    فـََقاَل: ُأْرِسَل ِإلَْيِه  قَاَل: نـََعْم  فـََلم ا فـََتَح  َعَلْونَا الس َماَء الـدع
َِا َنظَــَر ِقبَــَل َعلَـى يَِمي َِا َنظَـَر ِقبَــَل يَِمينِــِه َضــِحَك  َوِإ  ِشــَماِلهِ نِــِه َأْســِوَدةس  َوَعلَــى َيَســارِِه َأْســِوَدةس  ِإ

ــ ــاَل: َمْرَحًب ــْن َهــَذا  َقــال: َهــَذا  اَبَكــى  فـََق ــَل: َم ــاِلِح  قـُْلــُإ ِلِجْبرِي ــِن الص  ــاِلِح  َواِلْب ــالن ِبي  الص  ِب
ََْســــ ُهْم َأْهــــُل اْلَجن ــــِة   (3)ِوَدُة َعــــْن يَِمينِــــِه َوِشــــَماِلِه َنَســــُم بَِنيــــِه آَدُم  َوَهــــِذِه ا فََأْهــــُل اْلَيِمــــيِن ِمــــنـْ

ــَل ِشــَماِلِه  َِا َنظَــَر ِقَب ــِه َضــِحَك  َوِإ َِا َنظَــَر َعــْن يَِميِن ــِ  ََْســِوَدُة ال ِتــي َعــْن ِشــَماِلِه َأْهــُل الن ــاِر  َف َوا
ََ ِبي ِإلَ  ى الس َماِء الث انَِيِة  فـََقاَل ِلَخازِنَِها: افْـَتْح  فـََقـاَل لَـُه َخازِنَِهـا ِمثْـَل َمـا قَـاَل َبَكى  َحت ى َعَر

ََو ُل  فـََفَتحَ  يحَل   «ا ََ َومنوَسيى َوعايَسيى َوإابي يرَا ا : آَلَ  َوإال راي : َ يََكَر: أَنَهن َوَجَد يفا الَسَمَواتا َل قَاَل أََن
ني َيا  يَبيييَ َواتن ال َيييها َع َيييي هاحل   يييَر أَنَيييهن ذََكيييَر: أَنَيييهن َوَجيييَد آَلَ  يفا الَسيييَماءا اليييد    وملَ  يينث بايييت  َكي يييَف َمنَيييادا ننحل   َتيي 

د  ر اييمن بايالَنخا :  َيَ َميا َميَر جا َل يحَل يفا الَسَماءا الَسالاَسةا. قَياَل أَنَي ََ  قَياَل: َمر َ بًي َوإابي رَا ا د  ابايإال راي بايالَنخا
. الَريي ــاَل: »الانا  َواأَلخا الَرييالانا ــَرْرُت ِبُموَســى  فـََق ُْ  ثُــم  َم ــ ــاَل: َهــَذا ِإْدرِي ــَذا  َق ــْن َه ــُإ: َم فـَُقْل

                                                                                                  
 . ر  يبدره :ومنه  شق أو  تن :أه (1)
 .يبعد :أه (2)
 .الوا دق نسمة  أروا هحل :أه (3)
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ََِخ الص اِلِح  قـُْلُإ: َمْن َهـَذا  قَـاَل: َهـَذا ُموَسـى  ثُـم  َمـَرْرُت بِِعيَسـى   اَمْرَحبً  بِالن ِبي  الص اِلِح َوا
ََ  افـََقاَل: َمْرَحبً  ِخ الص اِلِح  َوالن ِبي  الص اِلِح  قـُْلـُإ: َمـْن َهـَذا  قَـاَل: َهـَذا ِعيَسـى  ثُـم  َمـَرْرُت بِا

بِالن ِبي  الص اِلِح  َواِلْبِن الص ـاِلِح  قـُْلـُإ: َمـْن َهـَذا  قَـاَل: َهـَذا ِإبـْـَراِهيُم  ابِِ بـَْراِهيَم  فـََقاَل: َمْرَحبً 
». 

: قَيياَل النَييخا   اٍس َوأَبَييا َ بَييَة األَن َريياراَه قَيياَل: وََكيياَن اب يينن َعبَيي ََ ِبــي َحت ــى »: يَيقنييوَكنا ــِر ثُــم  ُع
ََقْـاَلمِ  (1)َظَهْرُت ِلُمْستَـَوك َأْسـَمُع ِفيـِه َصـرِيَف ا

َن ب ينن َمالايٍ : قَياَل النَيخا   .« فـََفـَرَ  »: قَياَلَ أَنَي
يَن َصـاَلًة  فـََرَجْعـُإ بِـَذِلَك  َحت ـى َمـَرْرُت َعلَـى ُموَسـى  فـََقـاَل: الل ُه َعز  َوَجـل  َعلَـى أُم تِـي َخْمِسـ

ــَرَ  الل ــُه لَــَك َعَلــى أُم ِتــَك  قـُْلــُإ: فـَــَرَ  َخْمِســيَن َصــاَلًة  قَــاَل: فَــاْرِجْع ِإلَــى رَب ــَك  فَــِ ن   َمــا فـَ
َِِلَك  فـََراَجْعُإ فـََوَضَع َشْطَرَها  َجْعُإ ِإَلى ُموَسى  قـُْلُإ: َوَضـَع َشـْطَرَها  فـَرَ  (2)أُم َتَك لَ ُتِطيُق 

ــِه  فـََقــاَل:  فـََقــاَل: رَاِجــْع رَب ــَك  َفــِ ن  أُم َتــَك لَ ُتِطيــُق  فـََراَجْعــُإ  فـََوَضــَع َشــْطَرَها  فـََرَجْعــُإ ِإلَْي
َِلِـَك  فـََراَجْعتُـُه  فـََقـاَل: ِهـيَ  ْس  َوِهـَي َخْمُسـوَن  لَ  اْرِجْع ِإَلى رَب َك  فَِ ن  أُم َتَك َل ُتِطيـُق  َخْمـ

يـَُبد ُل اْلَقْوُل َلَدي   فـََرَجْعُإ ِإلَـى ُموَسـى  فـََقـاَل: رَاِجـْع رَبـ َك  فـَُقْلـُإ اْسـَتْحيَـْيُإ ِمـْن رَبـ ي  ثُـم  
ا ِهـَي  ثُـم  ُأْدِخْلـُإ َوَغِشيَـَها َأْلَوانس لَ َأْدِري مَ  (3)اْنطََلَق ِبي َحت ى انـْتَـَهى ِبي ِإَلى ِسْدرَِة اْلُمْنتَـَهى 

َِا ِفيَها  َِا تـَُرابـَُها اْلِمْسكُ  (5)اللعْؤُلِؤ  (4)لُ ئِ َحَبااْلَجن َة  فَِ    .349.رواه الب اره:  .«َوِإ
ناَ   -881 َهياَعن  َعاإاَشيَة أن د ال منيؤ ما يَ  اهللن َعني  :  َييَرَض ال َيهن الَريلََق  َر ا يَ   َيَرَ يَها  -قَالَيت   - ا

عَ  َهيييرا. رَك  َهيييرا َوالَسيييَفرا   َيييأنقاَرت  يَبيييلَقن الَسيييَفرا  َوداييييَد يفا يَبيييلَقا احلَ  ا  يفا احلَ  َعتَيييي   ا رَك  .رواه الب ييياره: تَيييي  

                                                                                                  
 .يبرير ا ع ى ال و  :أه (1)
 .بعهها :أه (2)
 . سرت يف اخلر بأ ا ينتهى إليها ما لو ا  ل يتجاود ا .يف السالسة :وقيم     شجرق يف السماء السابعة (3)
وقييال   و سيير تييريه جنابييي بالقبيياب  ك أعييرم  باإييم وك جنابييي :وقييال بيين  ييب    باإييم  رييييف ميين جنابييي :قييال مجاعيية (4)

 .أو يريد مجيص  ب ية و يو  يرب مين احل ي  معيروم  حيتمم أن يريد باحلباإم القلإد والعقول واحلبم  و ال ويم من الرمم :عياض
حيتميم أن يكيون  :وقيال يبيا ت النهايية  ل  بي ية ك مجيص  بيم وك  ب يةاحلباإم إ ا يكون مجص  بالة أو  :و عقبه بن قرقول  قال

 .واهلل أع حل   باإم مجص  بم ع ى تري قياس
 .اسحل جامص عنَ الدر :وقيم   و كبار الدر :قيم :ال ؤلؤ (5)
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355.    

 بِهِ  ابَاب: الص اَلِة ِفي الثـ ْوِب اْلَواِحِد ُمْلَتِحفً  -8

َ َعييين  عنَميييَر ب ييينا َأ ا َسيييَ َمَة  -881 َ يَبييي َ  : أََن النَيييخا يييٍد  قَيييد  َتييياَلَف بيَييي   ى يفا ثيَيييو ٍب َوا ا
  .354.رواه الب اره:  َطَر َيي ها.

ٌٍ بان يييتا َأ ا طَالايييٍت  -888 َهييياَعييين  أن د َ يييانا يييَ  اهللن َعني  :  يييديج يبيييلق النيييخ  َر ا ييييو   قَالَيييت 
   (1)الفتن  قَد .

َ رََكَعياٍت  من  َتيا  : َ َريَ ى مَثَيايا : يَيا  اًفيويف  يه الروايةا قَاَلت  يٍد   َيَ َميا ان َريَرَم  قين  يتن يفا ثيَيو ٍب َوا ا
يرََق   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  َرسنوَل الَ ها! َدَعحَل اب نن أنمد  أَنَهن قَا ايمل رجيًل  قَـْد »: قَيد  َأَجر  نيهن   نيَلَن اب يَن  نبَييي 

: «َأَجْرنَا َمْن َأَجْرِت يَا ُأم  َهاِنئن  ٌٍ   .357.رواه الب اره: َوَذاَك  نًيى.  قَاَلت  أن   َ انا

يٍد   َيَقياَل  َسَأَل َرسنوَل الَ ها  : أََن َساإاًل َعن  َأ ا  نَريي رََق  -888 َعن  الَريلَقا يفا ثيَيو ٍب َوا ا
  .358.رواه الب اره: . «َأَوِلُكل ُكْم ثـَْوبَاِن  »: َرسنولن الَ ها 

َِا َصل ى ِفي الثـ ْوبِ  -8  اْلَواِحِد فـَْلَيْجَعْل َعَلى َعاتَِقْيهِ  بَاب: ِإ

َْ َعَلــى »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   وَعن ييه  -884 لَ ُيَصــل ي َأَحــدُُكْم ِفــي الثـ ــْوِب اْلَواِحــِد  لَــْي
  .359.رواه الب اره:  .«َشْيءس  (2)َعاتَِقْيهِ 

َهدن َأيد يَاع تن َرسنوَل الَ ها  وَعن ه  -885 :  قاَل: َأش  َمْن َصل ى ِفـي ثـَـْوبن َواِحـدن  »يَيقنولن
  .365.رواه الب اره:  .«فـَْلُيَخاِلْف بـَْيَن َطَرفـَْيهِ 

َِا َكاَن الثـ ْوُب َضيـ قً  -4  ابَاب: ِإ

د  َعييين  َجييياباَر  -886 يييتن َميييَص النَيييخا ئ يييتن لَيي  َيييًة لايييبَيع ةا  قَييياَل: َتَرج  يييَفاراها  َ جا يفا بَيع يييةا َأس 

                                                                                                  
 . 255كتاب الغسم  باب: التسرت يف الغسم عند الناس   : .( 1)
 .من النكت إن أيبم العنقالعا ق:  (2)
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َتَم  تن باها  َويَبَ ي تن إاَن َجاناباها   َيَ َما ان َريَرَم قَياَل: أَم راه   َيوَ  دل   َاش  َجد  نهن ينَر د   َوَعَ َ  ثَيو بل َوا ا
َياَجيتا   َيَ َميا  َيَرت يتن قَياَل:  «يَا َجاِبُر  (1)َما السعَرك» بَير  نهن كا  «َمـا َهـَذا اِلْشـِتَماُل الـ ِذي رََأيْـُإ » ََأت 

: كَ  .رواه الب ياره: . «فَـات ِزْر بِـهِ  افَـاْلَتِحْف بِـِه  َوِإْن َكـاَن َضـيـ قً  افَِ ْن َكـاَن َواِسـعً »اَن ثَيو بل  قَاَل: قين  تن
361.    

ما  -887 َعييييين  َسيييييه 
(2)   د يييييحل  َع َيييييى قَييييياَل: َكييييياَن راَجيييييالل ينَرييييي  وَن َميييييَص النَيييييخا   َعاقايييييداه أند را ا
يَ  يَتواَه الردَجيالن جن نوًسيأَع َناقاهاحل   َكَهي َئةا الردبي  .رواه . اانا  َويينَقالن لا ندَسياءا: َك  َيير  َيع َن رنءنوَسيكنَن  َ يَن َيس 

  .362الب اره: 

 بَاب: الص اَلِة ِفي اْلُجب ِة الش اِمي ةِ  -5

غاييريَقا  َعيينا  -882
ن
د  ب يينا شنييع َبَة  ال يَــا ُمَِّيــَرُة  ُخــْذ »: يفا َسييَفٍر   َيَقييالَ  قَيياَل: كنن ييتن َمييَص النَييخا

َداَوةَ  َعيييي د   َيَقَهييييى َ اَجتَييييهن  َوَعَ ي ييييها جنبَييييةل  (3)َ ييييَن  َيييييَواَرد  ََأَتييييي  ينَها.  َييييان  ََ َق َرسنييييولن ال َييييها  «اإْلِ
ييَف اَها  َ َرييَبب   يين  َأس  رََ  يَييَدهن ما َهييا َ َهيياَقت    َييَأت  يين  كنمد ييراَ  يَييَدهن ما َيةل   َييَيَ َت لاين   تن َعَ ي ييها   َيتَيَوَ ييأَ َشييأ ما

َ يَبَ ى.    .363.رواه الب اره: ون نوَءهن لا َرلَقا  َوَمَسَن َعَ ى تنَفي ها  مثن

 بَاب: َكَراِهَيِة التـ َعر ي ِفي الص اَلِة َوَغْيرَِها -6

يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َجاباَر ب َن َعب يدا ال َيها  -889 : أََن َرسنيوَل ا َر ا َيدد ن َكياَن يَيني قنيمن َمَعهنيحل    ل َيها حين
ي   لَيو  َ َ   يَت إادَاَرَك   َ َجَع  تَيه َع َيى احل اَجارََق لا  َكع َبةا  َوَعَ ي ها إادَارنهن   َيَقاَل َلهن ال َعبَياسن َعم يهن: يَيا اب يَن َأتا

ي   َمن كابَيي َ  لنوَن احل اَجارَقا  قَاَل: َ َيَ هن َ َجَعَ هن َعَ ى َمن كابَيي ها  َعَ ي يها  َ َميا رنإايَ  بَيع يَد َذلايَ   اَ َسَقَط َمغ شا
 .364.رواه الب اره: .  اعنر يَانً 

 

                                                                                                  
 .و و سري ال يم دمن السر  (1)
 .  و ابن سعد.( 2)
 )أه: تاب ش ره(. (3)
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 بَاب: َما َيْستـُُر ِمْن اْلَعْورَةِ  -7

راهد  -841 ييتاَمالا الَرييَماءا  أَنَييهن قَيياَل: نَيَهييى َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  َعيين  اش 
(1) 

ءل. َوأَن  حَي تَ  ن هن َش   ها ما ََ َعَ ى  َير جا ٍد  لَي  َ الَرجنمن يفا ثَيو ٍب َوا ا   .367.رواه الب اره: خا

ا: َعييين  ال دَمييياسا  قَييياَل: نَيَهيييى النَيييخا   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -841 َعتَيييي   َعييين  بَييي 
َوأَن   (3)َوالندبَييياذا  (2)

َ الرَ  َتماَم الَرَماَء  َوأَن  حَي َتخا ٍد. َيش    .368.رواه الب اره: جنمن يفا ثَيو ٍب َوا ا

يرا  نينيَؤذدنن  اايىًن: َأكَ  وَعن ه  -848 َجةا  يفا منَؤذدناَ  ييَيو َ  الَني  ٍر يفا  ا  َ  احلَ  قَاَل: بَيَعَث ا أَبنو َبك 
َ أَ  يييراكل  َوكَ َي نيييوَم باال بَيي يييتا عنر يَيييانل. مثن    َيييَأَمرَهن أَن  اَع اي ييي َرسنيييولن ال َيييها  ر َلمَ كَ حَينيييَج بَيع يييَد ال َعيييا ا منش 

 يينَؤذدَن بابَيرَاَءقل.

يراكل  َوكَ  يرا: كَ حَينيج  بَيع يَد ال َعيا ا منش  يىًن ييَيو َ  الَني  يم ما  َي نيومن قَاَل أَبنو  نَريي رََق:  ََأَذَن َمَعَنا َع ا ؟ يفا أَ  
  .369.رواه الب اره: باال بَيي تا عنر يَانل. 

 بَاب: َما يُْذَكُر ِفي اْلَفِخذِ  -2

َا  -848 ٍَ   : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  أَنَييي َنا عان يييَدَ ا يَبيييلََق ال غَيييَداقا باَغ َييي َتيييبَا َتي بَييييَر  َ َريييَ يي 
َرد نَييخا  ال َييها  َيرَكاييَت نَييخا  ال َييها  يفا دنقَييااا     َورَكاييَت أَبنييو طَ  َيييَة  َوأَنَييا َرلايييفن َأ ا طَ  َيييَة   َييَأج 

(4) 
د ال َيييها  يييَي نَيييخا َ  َ  ا بَييييتا لَيييَتَم َ َ َسيييرَ َتي بَييييَر  َوإاَن رنك  يييياها  َ يييَن إايد أَن ظنيييرن إاَن  (5)  مثن دَاَر َعييين  َ  ا اإل ا

د ال َيييها  ييييا نَيييخا ـــ»   َيَ َميييا َلَتيييَم ال َقر يَيييَة قَييياَل: بَييَييياضا َ  ا ـــُر  َخرِبَـــْإ َخْيبَـ ـــا الل ـــُه َأْكبَـ َِا نـََزْلَن ُر  ِإن ـــا ِإ

                                                                                                  
ييييت بيييل  كشييتما ا  :قيييم .واكسييحل الشييم ة   سييره يف احلييديج بالتوشيين و ييو إلارق الثييوب ع ييى اعسييد بغييري إتييرا  اليييد (1)

يَقي ها  َوالَرَماءن . .َودَاَل يفا راَوايٍَة: كالر رق الرماءع ى األعهاء  يت ك جيد منفيا ً  أَن  جَي َعَم ثَيو بَهن َعَ ى َأَ يدا َعا اَقي يها   َيَيب يدنو َأَ يدن شا
ََ َعَ ي ها ثَيو بل   ( .5825. )الب اره: لَي 

 .و و أن يبتاع الثوب ك يع مه إك أن ي مسه بيده   و نوع من بيوع اعا  ية (2)
وقيم يف  فسريه تري   ا د منهما إن يبا به جيت بيل  بيعهماو   البايعة لشيئ  ينبيه كم و    و من البيوع النه  عنها (3)

 .ا ل  ياركجعم النبي ق عً    ذل 
 . و ال ريق مجعه أدقة (4)
 .كشف  :أه (5)
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  قَياَل: َوَتيرََ  ال َقيو  ن إاَن أَع َميا ااحل    َيَقيالنوا: حمنََميدل اقَاَ َيا ثلثًي «َفَساَء َصَباُح اْلُمْنـَذرِينَ  (1)ِبَساَحِة قـَْومن 
َن  ييي َما َييي  َ  -َواخل  يَيع يي ا اع 

ن   َ  -(2) ييَص الَسييخ  ييَوًق  َ جنما َناَ ا َعني  َ قَيياَل:  ََأيَبييبي  يَييةن   َيَقيياَل: يَييا نَييخا َجيياَء لا  
ين  الَسيخ ا  قَياَل:  َِْهـْب َفُخـْذ َجارِيَـةً »الَ ها  أَع  ا ا َجارايَيًة ما  ََأَتيَي يَبيفاَيَة بان يَت  نيَي    َ َجياَء َرجنيمل  «ا

د  َيَة يَبفاَيَة بان َت  نيَ  إاَن الَنخا َ الَ ها  أَع  َي َت لا   ي ننن  َيَقاَل: يَا َنخا يريا  كَ َ ر      َسيدَدَق قينَري ظََة َوالَنها
َهيا النَيخا   «اْدُعوُه ِبَها»إاكَ َلَ   قَاَل:  َيا   َيَ َميا َنظَيَر إالَيي   (3)ُخـْذ َجارِيَـًة ِمـْن الس ـْبيِ »قَياَل:  َ َجياَء تا

َرَها َقَها  َ َن إاَذا َكياَن بايال َرايقا  َجَهَب ي َهيا َو َيَبَوَجَها  َوَجَعَم يبَ  قَاَل:  ََأع تَيَقَها الَنخا   «َغيـْ َداقَيَها عاتي 
يييَبَن النَيييخا   ييين  الَ ي يييما   ََأيب  يييَد ي َها لَيييهن ما َمـــْن َكـــاَن ِعْنـــَدُه َشـــْيءس »   َيَقييياَل: اَعرنوًسييي لَيييهن أن   سنيييَ ي حٍل   ََأ  

يييمن جيَاييي  (4) اَوَبَسيييَط نا ًَعييي «فـَْلَيِجـــْئ بِـــهِ  نا  قَييياَل: َ َجَعيييَم الَرجن يييمن جيَاييي ءن باالَسيييم  را  َوَجَعيييَم الَرجن ءن بايييالَتم 
ييبنهن قَييد  ذََكييَر الَسييوايَق  قَيياَل: َ َياسنييوا َ ي ًسيي سا .رواه الب يياره: . َ َكانَييت  َولايَمييَة َرسنييولا ال َييها  (5) اَوَأ  

371.  

 بَاب: ِفي َكْم ُتَصل ي اْلَمْرَأُة ِفي الثـ َيابِ  -9

َهيياإاَشييَة َعيين  َعا -844 ييَ  اهللن َعني  : َلَقييد  َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َر ا ييَهدن  قَالَييت  ييَر   َيَيش  ينَريي د  ال َفج 
نَيياتا  منتَيَ فدَعيياتٍ  يين  ال منؤ ما َمَعييهن ناَسيياءل ما
ع َن إاَن بينينييو ااَن  َمييا يَيع ييرا ينهنَن َأَ ييدل. (6) َ ييَيير جا يفا منييرنوطاهاَن  مثن

(7) 
 . 372.رواه الب اره: 

 

                                                                                                  
 .بفناإهحل :أه (1)
عييياض بييأن الت ميييَ أميير  هورل  ألنييه  مييَ :وقيييم  ييي  اعييي  بيييل  ألن لييه ق بًييا ومقدميية وسيياقة وميمنيية وميسييرق :قيييم (2)

 .واخلمَ بهحل اليحل وإسكا ا جبء من مخسة أجباء الغنيمة  لعرب شأ ا أن  قول ل  مَ مخيَ ول نرف نريفشرع  وا
 . و ما ت ت ع يه من اآللمي  أو اسرتا (3)
 .و و اليه يفرتش من اع ول (4)
 .احليَ  و ت ط األقط بالتمر والسمن (5)
 .وقد جي ء  عىن  غ ية الرأس  قط  ة الرأسوالت فص يستعمم يف اكلتيام مص  غ ي  مت ففات :أه (6)
َا .دَاَل يفا راَوايٍَة: ( 7)  ( .578. )رواه الب اره: ماَن ال َغَ 
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َِا َصل ى ِفي ثـَْوبن َلُه َأْعاَلمس َوَنَظَر ِإَلى َعَلِمَها -11  بَاب: ِإ

َهيييياَعيييين  َعاإاَشييييَة  -845 ييييَ  اهللن َعني  َ َر ا يَرييييٍة َ َييييا أَع ييييَل ل   َيَنظَييييَر إاَن  : أََن النَييييخا يَبييييَ ى يفا مخَا
َها َنظ رًَق   َيَ َما ان َرَرَم قَاَل:  َِْهبُـوا ِبَخمِ »أَع َلما  (1)يَصـِتي َهـِذِه ِإلَـى َأبِـي َجْهـمن  َوْأتُـوِني بِأَنِْبَجانِي ـةِ ا

  .373.رواه الب اره: . «َعْن َصالَِتي اَأِبي َجْهمن  فَِ نـ َها َأْلَهْتِني آنِفً 

َأْو َتَصاِويَر  َهْل تـَْفُسُد  (2)بَاب: ِإْن َصل ى ِفي ثـَْوبن ُمَصل بن  -11
َهى َعْن   َِِلكَ َصالَتُُه  َوَما يـُنـْ

َا  -846 : َكيييياَن قاييييرَا ل َعيييين  أَنَيييي
: لاَعاإاَشييييَة  َسييييتَيَرت  باييييها َجاناييييَت بَيي تاَهييييا   َيَقيييياَل النَييييخا   (3)

  .374.رواه الب اره:  .«َعن ا ِقَراَمِك َهَذا  فَِ ن ُه َل تـََزاُل َتَصاِويُرُه تـَْعِرُ  ِلي ِفي َصالَِتي (4)َأِميِطي»

 ي فـَرعوَِ َحرِيرن ثُم  نـََزَعهُ بَاب: َمْن َصل ى فِ  -18

ٍر  -847 بَيَة ب ينا َعياما د  َعن  عنق  يداَه إاَن النَيخا  َيير و ن َ راييٍر  قَياَل: أن  
 َيَ باَسيهن َ َريَ ى  اييها   (5)

َ ان َرَرَم  َينَيَبَعهن نَيب عً    .375.رواه الب اره:  .«نَ لَ يـَْنَبَِّي َهَذا لِْلُمت ِقي»  َكال َكاراها َلهن  َوقَاَل: اشديدً  امثن

ََْحَمرِ  -18  بَاب: الص اَلِة ِفي الثـ ْوِب ا

َفَة  -842 يفا قينَبةٍ  قَاَل: رَأَي تن َرسنوَل الَ ها  َعن  َأ ا جنَييي 
 مَح رَاَء مان  أََلٍ   َورَأَي يتن بايَلًك  (6)

ن ييهن شيييئً   َورَأَي ييتن النَيياَس يَيب تَييدارن َأَتييَي َو نييوَء َرسنييولا ال َييها  َمََسييَن  اوَن َذلاييَ  ال َو نييوَء  َ َميين  َأيَبيياَب ما
ن ييهن شيييئً  ييت  ما َ رَأَي ييتن باييَلًك  اباييها  َوَميين  ملَ  ينرا باها  مثن يين  بَي َييما يَييدا يَبييا ا َأَتييَي َعنَيييبًَق  َيرََكَبَ ييا  َوَتييرََ   َأَتييَي ما

                                                                                                  
 .إذا كان الكساء بع م   ه  اخلميرة وإك  ه  اإلنبجانية :وقال تريه     كم ما كثف من األكسية :قال ثع ت (1)
 .يريد  يه يبورق الر يت (2)
 .سرت :أه (3)
 .واكسحل اليط  ماطه تريه أه أبعده وحناهأماطه  و و  :ليقا (4)
 . و القباء اليه شق من ت فه :و كى  حل أوله  بفتن أوله و شديد الراء وختفيفها أيًها (5)
 .تيمة :أه (6)
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يفا  ن َييةٍ  النَييخا  
ا  َورَأَي ييتن النَيياَس َوالييَدَواَب َ نيير وَن   يَبييَ ى إا امَح ييرَاَء منَشييمدرً  (1) َعتَييي   َن ال َعنَيييبَقا باالنَيياسا رَك 

ا يََده  ال َعنَيبَقا.    .376.رواه الب اره: مان  بَي  

 بَاب: الص اَلِة ِفي السعطُوِح َواْلِمْنَبِر َواْلَخَشبِ  -14

َم ب َن َسع ٍد  -849 ن بَيرن   وقد سنئاَم: مان  َأهد  - َعن  َسه  ٍء ال ما  َيَقاَل: َما بَقاَ  باالنَياسا  -َش  
أَع َ حلن ما د   نَو مان  أَث ما 
  َوقَياَ  َعَ ي يها َرسنيولن ال َيها َعما َيهن  نيَلنل َميو َن  نلَنَيَة لاَرسنيولا ال َيها  (3)ال َغابَيةا  (2)

  َة وََكبَيَر َ َبَم ال قابي  تَيق  َص   َاس  َ  عنماَم َوون ا َ   ا َوقَاَ  الَناسن َت  َفهن   َيَقيرَأَ َورََكيَص َورََكيَص النَياسن َت  َفيهن  مثن
َقيَرد  َ َرَجَص ال َقه  َرَ َص رَأ َسهن  مثن
(4)  َ َ َر َيَص رَأ َسيهن  مثن َ رََكيَص  مثن ن يَرا  مثن َ َعياَل إاَن ال ما َ َسيَجَد َع َيى اأَلر ضا  مثن

َقَرد َ َن َسجَ    .377.رواه الب اره: َد بااأَلر ضا   َيَهَيا َشأ ننهن. َرَجَص ال َقه 

 بَاب: الص اَلِة َعَلى اْلَحِصيرِ  -15

َا ب يينا َمالاييٍ   -851 لا ََعيياٍ  يَبيينَيَعت هن لَييهن   : أََن َجَد َييهن منَ ي َكييَة َلَعييت  َرسنييوَل ال َييها َعيين  أَنَيي
َ قَاَل:  ن هن مثن ين  طنيولا َميا  «ُكمْ ُقوُموا َفأِلَُصل  لَ » ََأَكَم ما يَوَل ما يرٍي لَنَيا قَيد  اس  يتن إاَن َ را :  َيقنم  َل قَاَل أََن

َاٍء   َيَقاَ  َرسنولن الَ ها  تنهن  ا ََ   َيَنَهي  ين  َورَاإانَيا  َ َريَ ى لَنَيا لنبا   َويَبَفف تن َوال َيتايحَل َورَاَءهن  َوال َعجنيودن ما
َ ان   َرسنولن الَ ها  ا  مثن َعتَي     .385.رواه الب اره:  َرَرَم.رَك 

 بَاب: الص اَلِة َعَلى اْلِفَراشِ  -16

َهاَعن  َعاإاَشَة  -851 َ  اهللن َعني  د  َر ا َ يَيَده  َرسنيولا ال َيها  َدو  ا الَنخا : كنن تن أَنَا ن بيَي   أَنَيَها قَاَلت 
  ييتن را َ تاييها   َييإاَذا َسييَجَد َتَمييَبيا  َيَقَبه  : َوال بينينييوتن َورجييلَه يفا قابي  ج  َييَ    َييإاَذا قَيياَ  َبَسيي  تينهنَما  قَالَييت 

                                                                                                  
 م بيرول احل :وقال أبو عبيد  إ ا  كون   ة إذا كانت جديدق :وقيم  واحل ة ك  كون إك من ثوب      ثياب ذات ت وط (1)

 .اليمن
نَ مين النبيات منيه (: ال ر اء: جي555. .ويف العجحل الوسيط )ما عظحل منه :وقيم   و ال ر اء :بن عباساقال   بفتن أوله (2)

  .ومنه األثم  أشجار وجنبات من الفري ة ال ر اوية
 .وأيبم الغابة شجر م تف  من أموال عواي الدينة (3)
 . و الرجوع إن ت ف (4)
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ََ  ايَها َمَراباينن.  َمئاٍي لَي    .382.رواه الب اره: يَيو 

َها  -858 َهياَوَعني  َ  اهللن َعني  َ ال قابي  َيةا  َع َيى   : أََن َرسنيوَل ال َيها َر ا نَيهن َوبيَي   يَ  بَييي  َكياَن ينَري د   َو ا
ََنادَقا.  ارَاشا أَ   اها  َاَض اع    .383.رواه الب اره:   اع رتا

 بَاب: السعُجوِد َعَلى الثـ ْوِب ِفي ِشد ِة اْلَحر   -17

َا ب ينا َمالايٍ   -858 د  َعن  أَنَي    َيَيَهيصن َأَ يدننَا طَيَرَم الثَييو با  قَياَل: كننَيا ننَري د  َميَص النَيخا
رد  يفا َمَكانا الس   َدقا احلَ    .385.رواه الب اره: جنولا. مان  شا

 بَاب: الص اَلِة ِفي النـ َعالِ  -12

 .رواه الب اره:  .ينَر د  يفا نَيع َ ي ها  قَاَل: نَيَعحل .  أَنتهن سنئاَم: َأَكاَن الَنخا   َوَعن هن  -854

 بَاب: الص اَلِة ِفي اْلِخَفافِ  -19

َ قَيياَ  َ َرييَ ى  : أَنَييَعيين  َجرايييَر ب ييَن َعب ييدا ال َييها  -855 َ  َيَوَ ييَأ  َوَمَسييَن َع َييى تنَفي ييها  مثن هن بَيياَل مثن
 َ ييبينهنحل يف َ سنييئاَم  َيَقيياَل: رَأَي ييتن النَييخا ث ييَم َ ييَيا. َ َكيياَن يينع جا يَبييَنَص ما

ََن َجرايييرً  (1) ييرا َميين    األا يين  آتا َكيياَن ما
َ حَل.    .387.رواه الب اره: َأس 

َعيْ  -81  ِه َوُيَجاِفي ِفي السعُجودِ بَاب: يـُْبِدي َضبـْ

نَيَة  -856 َ َعين  َعب ييدا ال َيها ب يينا َمالايٍ  ب يينا كنَيي  َ يََدي ييها   (2)َكياَن إاَذا يَبييَ ى  َييرَ َ   : أََن النَييخا بيَيي  
  .395.رواه الب اره: َ َن يَيب دنَو بَيَياضن إاب  َي ها. 

 

                                                                                                  
ييبينهنحل . ودال مسيي حل يف رواييية: يف .( 1) ييَلَ  َجرايييٍر َكيياَن بَيع ييَد »األيبييم: قييال إبييرا يحل:  َكيياَن يينع جا ََن إاس  َييدايجن ألا ييبينهنحل  َ ييَيا احل  َكيياَن يينع جا

بينهنحل  »ويف رواية أترد:  «نينبنولا ال َماإاَدقا   . «َ َكاَن َأيب َيابن َعب دا الَ ها يينع جا
 . تن :أه (2)
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َلِة َوَما يـَتْ  َواُب اْسِتْقَباِل اْلِقبـْ  ِد(بعها ِمْن آَداِب المَساجِ )َأبـْ

َلةِ  -81  بَاب: َفْضِل اْسِتْقَباِل اْلِقبـْ
َا ب يينا َمالاييٍ   -857 َمــْن َصــل ى َصــالَتـََنا  َواْســتَـْقَبَل »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  أَنَيي

م ـُة ال ِِ َِبِيَحتَـَنا  َفَذِلَك اْلُمْسِلُم  الـ ِذي لَـُه  َلتَـَنا  َوَأَكَل  م ـُة َرُسـوِلِه  فَـالَ ُتْخِفـُروا (1)ل ـِه ِقبـْ الل ـَه  َوِِ
ِِم ِتهِ    .391.رواه الب اره: . «ِفي 

.البقرق: َوات ِخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصل ىبَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -82
125.  

يَ  اهللن َعني هنَمياعنَميَر  َعنا اب ينا  -852 يرََق  وملَ  َي نيف  : أَنَيهن سنيئاَم َعيَر ا ن  َرجنيٍم طَياَم باال بَيي يتا ل  عنم 
رَأَ َيييهن   َيَقييياَل: قَيييداَ  النَيييخا   َ الَريييَفا َوال َمييير َوقا  أَيَيييأ ِتا ام  عً بيَييي     َويَبيييَ ى َت  يييَف ا  َ  َييياَم باال بَيي يييتا َسيييبي 

ا  َعتَييي   ال َمَقييا ا رَك 
َ الَرييَفا َوال َمييير َوقا  َوقَييد   (2) ييَوقل َ َسيييَنةل.   َوطَييياَم بيَيي   .رواه َكييياَن َلكنييحل  يفا َرسنييولا ال َيييها أنس 

  .395الب اره: 

يييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب ييينا  -859 ييييها   قَييياَل: َلَمييا َلَتيييَم النَييخا   َر ا ال بَيي يييَت  َلَعييا يفا نَيَوا ا
ن ييهن   َيَ َمييا َتييرََ  رََكيي ا يفا قينبنييما ال َكع بَييةا  َوقَيياَل: كن دَهييا  وملَ  ينَرييمد َ ييَن َتييرََ  ما َعتَييي   َلــةُ »َص رَك  . «َهــِذِه اْلِقبـْ

  .398.رواه الب اره: 

َلِة َحْيُث َكانَ  -88  بَاب: التـ َوجعِه َنْحَو اْلِقبـْ

َ  اهللن َعني هنَماَعن  ال بَيرَاءا  -861 يداسا   قَياَل: َكياَن َرسنيولن ال َيها  َر ا يَتَة يَبيَ ى حَن يَو بَيي يتا ال َمق  سا
رً َعَشَر  رً  اَشه  َعَة َعَشَر َشه  .  (3).  قَد اأَو  َسبي  اَلَفةل يف الَ ف نا نَيهنما حن    .399.رواه الب اره: وبَييي 

                                                                                                  
 .اليما  األمان :موقي   مانه :أه (1)
و ييعته دو  إياعيييم إلبييرا يحل  يييج  بييم  ييو اليييه :وقيييم   ييو احلجيير اليييه قييا  ع يييه  يي  ر ييص بنيياء البيييت :مقييا  إبييرا يحل (2)

 .تس ت رأسه و و راكت
 . 38كتاب اإل ان/ باب: الرلق من اإل ان/  : .( 3)
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َ تاها َ ي جن  َيَوَجَهت    َيإاَذا أَرَاَل  قَاَل: َكاَن َرسنولن الَ ها  َعن  َجابارا  -861 ينَر د  َعَ ى رَا ا
َ َة.  نَيَبَل  َ َ رايَهةً  َبَم ال قابي  تَيق  اس 

(1)
  .455.رواه الب اره:  

عنوٍل  -868 قَاَل إابي رَا ايحلن اليرَاوه َعينا َع  َقَميَة   - قاَل: يَبَ ى الَنخا   َعن  َعب دا الَ ها ب نا َمس 
يعنول: كَ أَل راه: دَاَل أَو  نَيَقييَص  يَيا َرسنيوَل ال َيها! َأَ ييَدَ  يفا  َيَ َميا َسيَ حَل قاييَم لَييهن:  -اليرَاوه َعينا اب ينا َمس 

ءل  قَاَل:  َِاَ  »الَرلَقا َش   َبَم ال قابي  َيَة  َوَسيَجَد  «َوَمـا  يتَيق  َ ي يها  َواس  قَيالنوا: يَبيَ ي َت َكيَيا وََكيَيا   َيثَييىَن راج 
يها قَياَل:  ها نَيا باَوج  َ َسَ حَل.  َيَ َما أَقي َبَم َعَ يي  ا مثن َد َي   َث ِفـي الص ـاَلِة َشـْيءس لََنب ـْأُتُكْم بِـهِ  ِإنـ ُه لَـْو َحـدَ »َسج 

َِا َشـك  َأَحـدُُكْم  َِا َنِسيُإ َفذَك ُروِني  َوِإ ُلُكْم  َأْنَسى َكَما تـَْنَسْوَن  فَِ  ِفـي َوَلِكْن ِإن َما َأنَا َبَشرس ِمثـْ
.رواه الب ييياره:  .«  ثُـــم  َيْســـُجُد َســـْجَدتـَْينِ فـَْليُـــِتم  َعَلْيـــِه  ثُـــم  لُِيَســـل مْ  (2)َصـــالَتِِه  فـَْلَيَتَحـــر  الص ـــَواَب 

451.  

َعاَدَة َعَلى َمْن َسَها  -84 َلِة  َوَمْن َلْم يـََر اإْلِ بَاب: َما َجاَء ِفي اْلِقبـْ
َلةِ   َفَصل ى ِإَلى َغْيِر اْلِقبـْ

: يَيا َرسنيوَل ال َيها   َعن  عنَمرن  -868 ين  َمَقيا ا قال: َوا َيق تن َر د يفا َثَلٍ :  َيقن  تن نَا ما لَيو  اخَتَيي 
 : يحَل منَر  ى   َينَيبََلت  يحَل منَري  ىإابي رَا ا ين  َمَقيا ا إابي يرَا ا :   .125.البقيرق:  َواختَاينوا ما َوآيَيةن احل اَجيابا  قين  يتن

َ   َإانَييهن ينَك دمنهنييَن ال بَييير   يينب  رن   َينَيبَلَييت  آيَييةن احل اَجييابا  يَييا َرسنييوَل ال َييها  لَييو  أََميير َت ناَسيياَءَك أَن  حَي َتجا َوال َفيياجا
د  َتَميييَص ناَسييياءن النَيييخا يييرَقا َعَ ي يييها   َيقن  يييتن َ نيييَن:  َواج  لَيييهن أَد َواًجييييفا ال َغيي  يييَن أَن  يينَبدد  اَعَسيييى َرب يييهن إان  طََ َقكن

رً  يَةن.   5.التيرمي:  مان كننَ  اَتيي    .452.رواه الب اره:  َينَيبََلت  َ ياها اآل 

 بَاب: َحك  اْلبُـَزاِ  بِاْلَيِد ِمْن اْلَمْسِجدِ  -85

َا  -864 َ َعييين  أَنَييي َاَميييًة يفا ال قابي  َيييةا  َ َشيييَق َذلايييَ  َعَ ي يييها  َ يييَن رنإايييَ  يفا  : أََن النَيييخا رََأد خنن
هاها   َيَقاَ  َ َيَكهن باَيداها   َيَقاَل:  َِا قَاَم ِفي »َوج  نَـُه ِإن  َأَحدَُكْم ِإ َصالَتِِه فَِ ن ُه يـَُناِجي رَبـ ُه  وِإن  رَبـ ُه بـَيـْ

                                                                                                  
َارٍ .ب  يف رواية أن ذل  كان يف  (1)  ( .4145الب اره: . )رواه َتب َوقا أَ  
 .و و ط ت الرواب   و من التيره (2)
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َلِتِه  َوَلِكْن َعْن َيَسارِِه  َأْو َتْحَإ َقَدَمْيـهِ  ُزَقن  َأَحدُُكْم ِقَبَل ِقبـْ َلِة  َفاَل يـَبـْ َ َأَتيَي طَيَرَم  «َوبـَْيَن اْلِقبـْ مثن
َ َرَل بَيع َههن َعَ ى بيَ    .455.رواه الب اره:  .«َأْو يـَْفَعُل َهَكَذا»ع ٍة  َيَقاَل: راَلاإاها  َيَبَرَق  ايها  مثن

 بَاب: َل يـَْبُصْق َعْن َيِميِنِه ِفي الص الَةِ  -86

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َأ   نَريي ييرََق َوَأ  َسييعايٍد  -865 َولَ َعــْن »:  ييديجن الن َ اَمييةا. و يييه ديييالقل: َر ا
  .415.رواه الب اره: .  «َأْو َتْحَإ َقَدِمِه اْلُيْسَرك ارِهِ َوْلَيْبُصْق َعْن َيسَ . ،يَِميِنهِ 

َولَ َعـــْن يَِمينِـــِه  فَـــِ ن  َعـــْن يَِمينِـــِه َمَلًكـــا  َوْلَيْبُصـــْق َعـــْن َيَســـارِِه َأْو َتْحـــَإ ».َويفا ردَوايَيية:  (11)
 .416.رواه الب اره:  . «َقَدِمِه  فـََيْدِفنـَُها

(1)
 

 بُـَزاِ  ِفي اْلَمْسِجدِ بَاب: َكف ارَِة الْ  -87

866-  ََ َهـا»: قَاَل: قَاَل الَنخا   َعن  أََن  .«اْلبـَُزاُ  ِفي اْلَمْسِجِد َخِطيَئةس  وََكف ارَتـَُها َدفْـنـُ
  .415.رواه الب اره: 
َلةِ  -82 َماِم الن اَ، ِفي ِإْتَماِم الص اَلِة  َوِِْكِر اْلِقبـْ  بَاب: ِعظَِة اإْلِ

َلِتــي َهــا ُهَنــا  فـََوالل ــِه َمــا »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها   نَريي ييرََق َعيين  َأ ا  -867 ــَرْوَن ِقبـْ َهــْل تـَ
ََرَاُكْم ِمْن َورَاِء َظْهِري   .418.رواه الب اره: . «َيْخَفى َعَلي  ُخُشوُعُكْم َوَل رُُكوُعُكْم  ِإن ي 

 بَاب: َهْل يـَُقاُل َمْسِجُد بَِني ُفاَلنن  -89

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَميييَر  -862 َي ييما الَييييتا  : أََن َرسنييوَل ال َيييها َر ا َ اخل  َسيياَبَق بيَيي  
أن  ماَرت  
َياءا  (2) ف  مان  احلَ 

َوأََميدنَ ا (3)
ثَنايَيةن ال يَوَلاعا  (4)

ين  الثَنايَي (5) يَمر  ما َي يما الَييتا ملَ   نه  َ اخل  ةا إاَن َوَسياَبَق بيَي  

                                                                                                  
دا .باب:  (1)   .َل  نا الن َ اَمةا سا ال َمس جا
 .معد ل سباا :مهمر أه (2)
 .مو ص معروم بالدينة  بالد والقرر ساكن الفاء (3)
 .األمد الغاية  تايتها :أه (4)
 .مو ص ع ى طريق الدينة (5)
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َا.  دا َب ا دنَري ٍق. َوأََن َعب َد الَ ها ب َن عنَمَر َكاَن  ايَمن  َساَبَق تا    .425.رواه الب اره: َمس جا

 ِفي اْلَمْسِجدِ  (1)بَاب: اْلِقْسَمِة َوتـَْعِليِق اْلِقْنوِ  -81

َا  -869 َ النَييخا   َعيين  أَنَيي ييَري نا  قَيياَل: أنِتا يين  ال َبي  َيياٍل ما ــي اْلَمْســِجدِ » َيَقيياَل:   ا ــُروُه ِف  «انـْثـُ
َ باييها َرسنييولن ال َييها  ثَيييَر َميياٍل أنِتا إاَن الَرييلَقا وملَ  يَي  َتفاييت  إالَي ييها   َيَ َمييا    َ َ ييرََ  َرسنييولن ال َييها وََكيياَن َأك 

ََ إالَي يييها  َ َميييا َكييياَن ييَيييَرد أ يييدً    إاذ  َجييياَءهن ال َعبَييياسن  َيَقييياَل: يَيييا إاكَ أَع  َييياهن  اَقَهيييى الَريييلََق  َجييياَء َ َج َييي
يي  َرسنيوَل ال َييها أَع  ايي ا   َييإايد  َاَلي ييتن نَيف سا
َ َيثَييا  «ُخــذْ »:    َيَقيياَل لَييهن َرسنييولن ال َييها َو َاَلي يتن َعقايييًل  (2)

َ َذَ ييَت ينقا  ييهن  باييها  مثن يفا ثَيو 
ييَت اص    َيَقيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها   (3)  «لَ »منيير  بَيع َهييهنحل  يَير  َيع ييهن إاَيَ  قَيياَل:  َي َييحل  َيس 

َتَمَ هن   َأَل َقاهن َعَ ى َكا ا ايها  «لَ »قَاَل:  َار  َيع هن أَن َت َعَ َ   قَاَل:  َ ا   ن هن  مثن  َيَنثَيَر ما
َ ان  َ َيَق  َ َميا دَاَل  (4) مثن

َنا َرسنولن الَ ها  ها  َ َما قَاَ  َرسنيولن ال َيها  ايف َعَجبً يينت باعنهن َبَررَهن  َ َن َتفاَ  َعَ يي  ر يبا َهيا  مان   ا ني  َومَثَ ما
  .421.رواه الب اره: لار َ حلل. 

 بَاب: اْلَمَساِجِد ِفي اْلبُـُيوتِ  -81

يَيابا َرسنيولا  -: أََن عات َباَن ب َن َمالاٍ  َعن  حَم منولن ب نن الرَبايصا األَن َراراه   -871 ين  َأيب  َو نيَو ما
رً ل َييها ا َيين  َشييهاَد بَيييد  يين  األَن َرييارا  ا   ا  َيَقيياَل يَييا َرسنيييوَل ال َييها: قَييد  أَن َكييير تن  أَ َييى َرسنيييوَل ال َييها  -ما

يَت ا  ينَيهنحل   ملَ  َأس  ص  أَن  َبَرراه  َوأَنَا أنيَبي د  لاَقيو ما    َيإاَذا َكانَيت  اأَلم  َيارن  َسياَل ال يَوالاه الَيياه بَيي ي ا َوبَييي 
 َ َد نحل   َأنيَبيي دَ  تااييحل   َوَولال تن يَييا َرسنييوَل ال َييها  أَنَييَ   َييأ  اي ا  َيتنَريي دَ  يفا بَيي يييتا  ََأختَاييَيهن آِتا ييجا منَريي  ى   َمس 

َوأَبنيو  قَاَل عات َبانن:  َيَغَدا َعَ َ  َرسنيولن ال َيها  «َسَأفْـَعُل ِإْن َشاَء الل هُ »: قَاَل:  َيَقاَل َلهن َرسنولن الَ ها 
ييَتأ َذَن َرسنييولن ال َييها  ييَ  ار  َيَفييَص النَيَهييارن   َاس  ييٍر  ا َ َبك  َ  َ ييَن َلَتييَم ال بَيي ييَت  مثن    ََأذان ييتن لَييهن   َي َييحل  جَي  ايي

ين  ال بَيي يتا   َيَقيا َ  «َأْيَن ُتِحبع َأْن ُأَصـل َي ِمـْن بـَْيتِـكَ »قَاَل:  يَيٍة ما َرسنيولن ال َيها  قَياَل:  ََأَشير تن لَيهن إاَن نَا ا

                                                                                                  
 .ثنان كاعمص قنوان مثم يبنو ويبنوانالعيا واك و .أه الب اره   :قال (1)
 .و و العوض اليه يبيله الأسور عن نفسه لئل يقتم  أع يت الفداء :أه (2)
 .ير عه :أه (3)
 .مقد  أع ى الظهر و و الث ج األع ى  يه :وقيم  ما ب  كتفيه :أه (4)
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  ٍَناهن َعَ ى َتبايرَق َ َسَ حَل  قَاَل: َوَ َبس  ا مثن َعتَي   َنا َ َرَفَنا  َ َرَ ى رَك  َ َكبَيَر   َيقنم 
يَبينَيع َناَ ا لَيهن  قَياَل:  (1)

يفا ال بَيي ييتا راَجييالل   َثييابَ 
يي (2) َتَمعنوا   َيَقيياَل قَاإاييمل ما ييما الييَدارا َذونو َعييَدٍل   َيياج  يين  أَ   ني هنحل : أَي ييَن َمالايي ن ب يينن ما

شننا   َيَقاَل بَيع هنيهنحل : َذلايَ  مننَيا اقل كَ حينايت  ال َيَه َوَرسنيوَلهن   َيَقياَل َرسنيولن  نا  أَوا اب نن الد ت  ال َيها الد َتي شا
 :« َِِْلَك  َأَل تـََراُه َقْد قَاَل لَ ِإَلَه ِإل  الل ُه  يُرِيُد ِبَذِلَك َوج قَياَل: ال َيهن َوَرسنيولنهن  «َه الل ـِه َل تـَُقْل 

يييَيَتهن إاَن ال مننَييا اقاَ   قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َهييهن َوَنرا فَــِ ن  الل ــَه قَــْد َحــر َم »: أَع  َييحلن  قَيياَل:  َإانَييا نيَييَرد َوج 
َعَلى الن اِر َمْن قَاَل َل ِإَلَه ِإل  الل ُه  يـَْبَتَِّي
  .425.رواه الب اره: . «الل هِ ِبَذِلَك َوْجَه  (3)

 بَاب: َهْل تـُْنَبُش قـُُبوُر ُمْشرِِكي اْلَجاِهِلي ِة َويـُت َخُذ َمَكانـَُها َمَساِجدَ  -88

َهييياَعيين  َعاإاَشيييَة  -871 يييَ  اهللن َعني  يييَ  اهللن َعني هنَميييا : أََن أنَ  َ بايبَيييَة َوأنَ  َسييَ َمةَ َر ا ذََكَر َيييا َكنايَسيييًة  َر ا
د رَأَيي نَيَهيي ََبَشييةا   ايَهييا َ َريياوايرن   َيييََكَر َا َذلاييَ  لا نَييخا َِا َكــاَن ِفــيِهْم الر ُجــُل » َيَقيياَل:  ا بااحل  ِإن  ُأولَِئــَك ِإ

ــْوا َعَلــى قـَْبــرِِه َمْســِجدً  ــاِلُح َفَمــاَت  بـَنَـ ــَك ِشــَراُر اْلَخْلــِق االص  ــَوَر  فَُأولَِئ   َوَصــو ُروا ِفيــِه تِْلــَك الصع
  .427.رواه الب اره:  .«ِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِعْنَد الل  

َا  -878 ال َمداينَييَة   َينَيييَبَل أَع  َييى ال َمداينَييةا  يفا َ يي   يينَقييالن َ نييحل   قَيياَل: قَييداَ  النَييخا   َعيين  أَنَيي
ييراو ب يينا َعييو ٍم   َأَقَيياَ  النَييخا   َ أَ  بَيننييو َعم  ييرََق لَيي  َييًة  مثن ر َسييَم إاَن بَيي ا الَنَجييارا  َ َجيياءنوا  ايييهاحل  أَر بَييَص َعش 

د  يييينوما  َكيييَأيد أَن ظنيييرن إاَن النَيييخا يييٍر رال  نيييهن  منتَيَق ديييداين الس  َ تايييها  َوأَبنيييو َبك  َع َيييى رَا ا
َوَمييييفن بَييي ا الَنَجيييارا  (4)

َلهن  َ يَن أَل َقيى َر   َيهن بافانَياءا َأ ا أَي يوَب  وََكياَن حينايت  أَ  ن  ينَري دَ  َ ي يجن أَل رََكت يهن الَريلَقن  َوينَري د  يفا َ و 
ين  بَي ا الَنَجيارا   َيَقياَل:  دا   ََأر َسيَم إاَن َميٍ  ما يجا يَـا بَنِـي الن ج ـاِر  »َمرَاباةا ال َغَنحلا  َوأَنَيهن أََميَر بابانَياءا ال َمس 

: َ َكياَن  اييها َميا قَيالنوا: َك َوال َي «ِبَحـاِئِطُكْم َهـَذا (5)ثَاِمُنوِني َل ها  َك َن   نيتن مَثَنَيهن إاكَ إاَن ال َيها   َيَقياَل أَنَي

                                                                                                  
 . و  يَ يرنص من الن الة (1)
 أه: رجعوا.( 2)
 أه: ي  ت.( 3)
 .ركبت ت فه :ورل ته أه  مح ته ت ف  :أرل ته أه :يقال  راكت ت فه :أه (4)
 .بايعوي  يه واذكروا ي مثنه :أه (5)
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ييراكاَ   و يييه َتيرابل  و يييه خَن يمل   َييَأَمَر النَييخا   َ  أَقنيولن َلكنييحل   قينبنيورن ال منش  ييراكاَ   َيننباَشييت   مثن باقنبنيورا ال منش 
ييما  يَ  َرابا َ سنييودَيت   َوباالَن   دا  َوَجَع نييوا عاَهيياَل َيي ها بايياخل  ييجا ييَم قابي  َييَة ال َمس  قن اييَص  َ َرييف وا الَن  

احل اَجييارََق   (1)
َر َو نحل  يَير جتَابنوَن  َوَجَع نوا يَيني قن نوَن الَر  
: َوالَنخا   (2)  َمَعهنحل  َو نَو يَيقنولن

َن رَ  رَه   َات فار  لايف  تا َر إاكَ َتيي رن اآل  رَه .الَ هنحَل َك َتيي    .428.رواه الب اره:  ارا َوال منَهاجا

ِبلِ  -88  بَاب: الص اَلِة ِفي َمَواِضِع اإْلِ

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -878 َ َر ا  : أَنَيييه َكييياَن ينَرييي د  إاَن بَعايييرياها َوقَييياَل: رَأَي يييتن النَيييخا
َع نهن. يَيف 
  .435.رواه الب اره:  (3)

اَمُه تـَنعورس َأْو نَارس َأْو َشْيءس ِمم ا يـُْعَبدُ بَاب: َمْن  -84  َصل ى َوُقد 

َن ب نن َمالاٍ   - 874   (4).«ُعِرَضْإ َعَلي  الن اُر َوَأنَا ُأَصل ي»: قَاَل: قَاَل الَنخا   َعن  أََن

 بَاب: َكَراِهَيِة الص اَلِة ِفي اْلَمَقاِبرِ  -85
يييي َ عنَمييييَر  َعيييينا اب يييينا  -875 د  اهللن َعني هنَمييييا  َر ا اْجَعلُــــوا ِفــــي بـُيُــــوِتُكْم ِمــــْن »قَيييياَل:  َعيييين  النَييييخا

  .432.رواه الب اره: . «اَصالَِتُكْم  َوَل تـَت ِخُذوَها قـُُبورً 

 الص اَلِة ِفى َمَواِضِع اْلَخْسِف َواْلَعَذابِ  :باب
ييَ  اهللن َعني هنَمييا:َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر . (11) لَ تَــْدُخُلوا َعَلــى » :قَييالَ  أََن َرسنييوَل ال َييها  َر ا

بِيَن ِإل  َأْن َتُكونُوا بَاِكيَن  فَِ ْن لَـْم َتُكونُـوا بَـاِكيَن فَـالَ تَـْدُخُلوا َعلَـْيِهمْ  لَ ُيِصـيُبُكْم   َهُؤَلِء اْلُمَعذ 

                                                                                                  
 .مجص عهالق و   جانت الباب (1)
 .وأنكر بعههحل أن يكون شعرًا   و  رب من الشعر معروم :-بفتيت -الرجب  (2)
 . 318: الرلق إن الرا  ة والبعري والشجر والر م/  :  يا احلديج مكرر  عناه  وسيأِت بسياا أي يف باب.( 3)
  334و يو طيرم مين  يديج طوييم ييأِت يف بياب: وقيت الظهير/  :   يف  ييا الو يص مع ًقيا .رود الب ياره  ييا احليديج( 4)

َنَييةن َوالنَيييارن آناًفيييا سا عنييير  »( ب فييين: 7294وقييد ويبييي ه الب ييياره يف )اكعترييا /  :  َييياإاطا َوأَنَيييا أنيَبييي دىعنراَ يييت  َع َيييَى اع  . «ضا َ ييَيا احل 
  . من الوا ص الكررق يف ال ترر واحلديج أيًها
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  .433.رواه الب اره:  . «َما َأَصابـَُهمْ 

 باب -86

  طَفايييَق َي  يييرَ ن قَييياَك: َلَميييا نيَيييَبَل باَرسنيييولا ال َيييها  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َعبَييياٍس َعييين  َعاإاَشيييَة وَ  -876
ييَو َكييَيلاَ :  ييها   َيَقيياَل َو ن ها َييا َكَشييَفَها َعيين  َوج  ييها   َييإاَذا ات ييَتحَل تا ها يَرييًة لَييهن َع َييى َوج  ــى »مخَا ــُة الل ــِه َعَل َلْعَن

  .435.رواه الب اره:   حينَيدرن َما يَبنَيعنوا. «قـُُبوَر َأنِْبَيائِِهْم َمَساِجدَ اْليَـُهوِد َوالن َصاَرك  ات َخُذوا 

 بَاب: نـَْوِم اْلَمْرَأِة ِفي اْلَمْسِجدِ  -87

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -877 ييَ  اهللن َعني  يين  ال َعييَربا   ََأع تَيقنوَ ييا  (1): أََن َولايييَدقً َر ا َيي   ما َلاَء  حلا َكانَييت  َسييو 
:  َيَوَ ييَعت هن  أَو  َ َكانَييت  مَ  يين  سنييينوٍر  قَالَييت  َييرن ما َهييا واَشييا ل َأمح  : َ َ َرَجييت  يَبييباَيةل َ نييحل   َعَ يي  َعهنييحل   قَالَييت 

ييَبت هن حلَ ًميي ييَديَاقل َو نييَو من  ًقييى  َ َيسا َهييا  َ َمييَرت  باييها  ن ني  :  َال َتَمسنييوهن  َي َييحل  جيَاييدنوهن   اَوقَييَص ما َ َ  اَفت ييهن  قَالَييت 
: َوال َيها إايد َلَقاإاَميةل قَالَ  : َ  َفاقنوا يينَفتدشنيوَن  َ يَن  َيَتشنيوا قينبينَ َهيا  قَالَيت  :  َا َيَهمنويا باها  قَاَلت  َمَعهنيحل   ت 

تنمنييويا  : َ ييَيا الَييياه ا َيَهم  :  َيقن  ييتن يينَيهنحل   قَالَييت  :  َيَوقَييَص بَييي  ييتنحل  إاذ  َمييَرت  احل نييَديَاقن  َأَل َقت ييهن  قَالَييت  باييها  َدَعم 
: َ َجيياَءت  إاَن َرسنييولا ال َييها  ييَو َذا  نييَو  قَالَييت  ن ييهن بَرايئَييةل  َو ن ييَ َمت   قَالَييت  َعاإاَشييةن: َ َكيياَن  َوأَنَييا ما  ََأس 

ييي ل  ف  دا أَو   ا يييجا بَييياءل يفا ال َمس  َ َيييا تا
:  َيييلَ  (2) : َ َكانَيييت   َيييأ  اي ا  َيَتَييييَد ن عان يييداه  قَالَيييت  َن قَالَيييت  ييي

جَت  ا
: اعان داه جَم  اسً   إاكَ قَاَلت 

َوييَييو َ  ال واَشييا ا 
يين  أعاجيييت َربيدنَييا (3) َييييييايا  ما ييييييرا َأع  يييييين  بَي  يييييَدقا ال كنف   َأكَ إانَيييييهن ما

                                                                                                  
 أه: أمة. (1)
 :وقييم  احلفي  اليدر  يي  البييت بيه ل ريغر :وقيال أبيو عبييد  القرييت السيقف :وقيال الشيا ع   البييت الريغري :قال مالي  (2)

واعمييص أتبييأ   ميين بيييوت األعييراب وقييد يسييتعمم يف تري ييا -الييد والكسييرب-واخلبيياء  . ييو دنبيييم ميين تييوص شييبة البيييت احلقييري بييه
 .وأتبية

 . و سري ينظحل  يه ترد  توشن به الرأق (3)



  

 (125) 

  

َعيدً  : َ َييدَ  اقَاَلت  َعاإاَشةن:  َيقن  يتن َ َيا: َميا َشيأ نن ا  َك  َيق عنيدايَن َمعاي  َمق  ثَيت  ا إاكَ قين  يتا َ يَيا  قَالَيت 
. دايجا ََيا احلَ   تا

 بَاب: نـَْوِم الر َجاِل ِفي اْلَمْسِجدِ  -82

ما ب يينا َسييع ٍد  -872 يفا  ابَيي ييَت  َاطاَمييَة   َي َييحل  جيَاييد  َع اي يي قَيياَل: َجيياَء َرسنييولن ال َييها  َعيين  َسييه 
ـــِك »ال بَيي يييتا   َيَقييياَل:  نَيييهن  «َأيْـــَن ابْـــُن َعم  : َكييياَن بَيي ييي ا َوبَييي  ءل   َيَغاَ يييَب ا َ َ يييرََ    َي َيييحل  يَقايييم   قَالَيييت  َشييي  

ن َسييياٍن:  عان يييداه   َيَقييياَل َرسنيييولن ال َيييها  ـــَن ُهـــوَ »إلاا يييَو يفا  «اْنظُـــْر َأْي َ َجييياَء  َيَقييياَل: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها   ن
دا رَاقاييدل  َ َجيياَء َرسنييولن ال َييها  ييجا صل قَييد  َسييَقَط راَلاؤنهن َعيين  ال َمس  ييَ جا ييقدها  َوَأيَبييابَهن  ينييرَابل     َو نييَو منه  شا

:  َ َجَعَم َرسنولن الَ ها    .441.رواه الب اره: . «ُقْم َأبَا تـَُرابن  ُقْم َأبَا تـَُرابن »َ  َسينهن َعن هن َويَيقنولن

َِا َدَخَل اْلَمْسِجَد فـَْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْينِ  -89  بَاب: ِإ

َِا َدَخــَل َأَحــدُُكْم اْلَمْســِجَد »قَيياَل:  َرسنييوَل ال َييها  : أَنَ َعيين  َأ ا قَيتَيياَلَق الَسييَ ما د  -879 ِإ
 َْ   .444.رواه الب اره:  .«فـَْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْيِن قـَْبَل َأْن َيْجِل

َياِن اْلَمْسِجدِ  -41  بَاب: بـُنـْ

َ  اهللن َعني هنَما َعن  َعب َد الَ ها ب َن عنَمَر  -821 َد َكياَن َر ا يجا يدا َرسنيولا ال َيها قياَل: إَن ال َمس  َع َيى َعه 
 ييٍر شيييئً  اَمب ناي يي ييما   َي َييحل  يَييبال   ايييها أَبنييو َبك  رايييدن  َوعنمنييدنهن َتَشييتن الَن   ا  َوَسييق فنهن اعَ    َودَاَل  ايييها اباييالَ نبا

يييدا َرسنيييولا ال َيييها  َيانايييها يفا َعه  راييييدا  َوأَ  عنَميييرن  َوبَينَييياهن َع َيييى بينني  ا َواعَ  يييَدهن َتَشيييبً بايييالَ نبا َ َتيَييييرَهن اَعييياَل عنمن   مثن
يَدارَهن بااحل اَجيارَقا ال َمني قنوَشيةا َوال َقَريةا  َوَجَعيَم عنمنيَدهن  َجيارٍَق  عنث َمانن   َيبَاَل  ايها دايَياَلًق َكثايريًَق  َوبيَيىَن جا ماين   ا

. َمني قنوَشٍة  َوَسَقَفهن باالَسا ا
(1)

  .446.رواه الب اره:  

                                                                                                  
 .وجيمص ع ى سيجان  والوا دق ساجة   و  رب من اخلشت يؤ ى به من ا ند (1)
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 َعاُوِن ِفي بَِناِء اْلَمْسِجدِ بَاب: التـ   -41

راهد  -821 دا  َيَقياَل:  اأَنَهن كاَن حينَدد ن يومً  َعن  َأ ا َسعايٍد اخلند  يجا يرن بانَياءا ال َمس    َ يَن أَ َيى ذاك 
كنَنا حَن مامن لَباَنًة لَباَنًة 
ا   َييَرآهن النَيخا   (1) ا لَباَنتَيي   :     َييَييني فنةن َوَعَميارل لَباَنتَيي   َويْـَح »التي يرَاَب َعن يهن  َويَيقنيولن
ــارن  تـَْقتـُلُــُه اْلِفَئــةُ  َعم 
:  «يَــْدُعوُهْم ِإلَــى اْلَجن ــِة  َويَْدُعونَــُه ِإلَــى الن ــارِ  (3)اْلَباِغَيــُة  (2) قَيياَل: يَيقنييولن َعَمييارل
  .447.رواه الب اره: أَعنوذن باالَ ها مان  ال فاَنا. 

 اِجدً بَاب: َمْن بـََنى َمسْ  -48

َد الَرسنيولا َعن  عنث َماَن ب َن َعَفياَن  -828 يجا يَ  بيَيىَن َمس  قيال:    عان يَد قَييو لا النَياسا  اييها   ا
 َ ثَير ين   َوإايد يَاع تن النَيخا :  إاَنكنحل  َأك  يـَْبَتَِّـي بِـِه َوْجـَه الل ـِه  بـَنَـى الل ـُه لَـُه  اَمـْن بـَنَـى َمْسـِجدً »يَيقنيولن

َلهُ    .455.رواه الب اره:  .«ِفي اْلَجن ةِ  ِمثـْ

َِا َمر  ِفي اْلَمْسِجدِ  -48  بَاب: يَْأُخُذ بُِنُصوِل الن ْبِل ِإ

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َجيياباَر ب ييَن َعب ييدا ال َييها  -828 يييَها ل   َر ا دا َوَمَعييهن سا ييجا قَيياَل: َمييَر َرجنييمل يفا ال َمس 
(4)ْمِسْك بِِنَصاِلَهاأَ »:  َيَقاَل َلهن َرسنولن الَ ها 

  .451.رواه الب اره:  .«

 اْلُمُروِر ِفى اْلَمْسِجدِ  :باب -44
َعراهد  -824 د َعن  َأ  منوسى األش  َمْن َمر  ِفـي َشـْيءن ِمـْن َمَسـاِجِدنَا  »قَياَل:    َعن  الَنخا

                                                                                                  
 .ا  هو اآلجر إذا أ ر   معروم و و ال   يعجن مث جيفف ويبىن به -بكسر الو دق-مجعه لنب  (1)
 .أه مجاعة : ئة (2)
ق وقعت يف رواية ابن السيكن وكر ية وتريإيا  وكييا ثبتيت يف نسي ة الريغاي الييت ذكير أنيه قاب هيا لذكر احلا ن أن  يه البيا.( 3)

د اخليدره ق  يي ها الب ياره عميًدا لع ية  يهيا  و ي  أن أبيا سيعيلأن  ييه البييا احليا ن أيًهيا وأ يال .ع ى نس ة الفربره اليت خب يه
 دل ع ى أ ا يف  يه الرواية مدرجة  والرواية اليت بينت ذل  ليست ع ى  ق من النخ لاعرتم يف رواية أنه مل يسمص  يه البيا

  .1/542شرط الب اره. وانظر  فريم ذل  يف الفتن: 
 . ديدق السهحل :النرم (4)
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َأْو َأْسَواِقَنا بَِنْبلن  فـَْلَيْأُخْذ َعَلى ِنَصاِلَها  َل يـَْعِقرْ 
  .452.رواه الب اره:  .«اِبَكف ِه ُمْسِلمً  (1)

 بَاب: الش ْعِر ِفي اْلَمْسِجدِ  -45

يَهَد أَبَييا  نَريي يرََق َعين  َ َسياَن ب ييَن ثَابايٍت األَن َريياراَه  -825 َتش  : أَن شنييدنَك ال َيَه  َ ييم  : أَنَيهن اس 
 َ :  يَاع َت الَنخا (2)  الل ُهـم  َأيـ ْدُه بِـُروِح اْلُقـُد،ِ َرُسـوِل الل ـِه  يَـا َحس ـاُن  َأِجـْب َعـنْ »يَيقنيولن

»  
  .453.رواه الب اره: قَاَل أَبنو  نَريي رََق: نَيَعحل . 

 بَاب: َأْصَحاِب اْلِحَراِب ِفي اْلَمْسِجدِ  -46

َهاَعن  َعاإاَشَة  -826 َ  اهللن َعني  : َلَقيد  رَأَي يتن َرسنيوَل ال َيها  َر ا يَرِتا عَ  ايوًمي قَالَيت   َيى بَيابا  نج 
دا  َوَرسنولن الَ ها  ََبَشةن يَي  َعبنوَن يفا ال َمس جا تينرنيا باراَلاإاها  أَن ظنرن إاَن َلعاباهاحل .  َواحل    .454.رواه الب اره: َيس 

  .455.رواه الب اره: ويف راَوايٍة: يَي  َعبنوَن كاارَاتااحل . 

 ِفي اْلَمْسِجدِ  بَاب: التـ َقاِضي َواْلُماَلزََمةِ  -47

َرلٍ : أَنَييييهن  َيَقاَ ييييَعيييين  َكع ييييتا ب يييينا َمالاييييٍ   -827 َكيييياَن لَييييهن َعَ ي ييييها يفا  (3)اَليي نًيييي ى اب ييييَن َأ ا َ ييييد 
َعَهيييا َرسنيييولن ال َيييها  يييَوا ينهنَما َ يييَن يَا دا   َار  َيَفَعيييت  َأيب  يييجا َميييا  َ يييَن   ال َمس  يييَو يفا بَيي تايييها  َ َ يييرََ  إالَي ها َو ن

َر اها  َكَشفَ  َف  نج  ج  سا
َضـْع ِمـْن َديْنِـَك »قَياَل: لَبَيي يَ  يَيا َرسنيوَل ال َيها  قَياَل:  «يَا َكْعـبُ » َيَناَلد:  (4)

َمييأَ إالَي ييها: َأه  الَشيي  َر  قَيياَل: َلَقييد   َيَع  ييتن يَييا َرسنييوَل ال َييها  قَيياَل:  «َهــَذا .رواه الب يياره: . «قُــْم فَاْقِضــهِ »َوأَو 
457.  

 

                                                                                                  
 .أه جتر  (1)
 . و جريم (2)
 .ط ت منه و اء لينه :أه (3)
 .و السرت الشقوا الوسط  (4)
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ِْ اْلَمْسِجِد َواْلِتَقاِط اْلِخَرِ  َواْلَقَذكبَاب:   -42  َواْلِعيَدانِ  (1)َكْن

دَ  : أََن رجييًل َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -822 ييجا َلاَء  َكيياَن يَيقنييحل  ال َمس  ييرَأًَق َسييو  ييَوَل  أَو  ام  َأس 
َ َميياَت   (2)

َِنـُْتُمــوِني بِــِه َأفَــالَ ُكْنــتُ »َعن ييهن   َيَقييالنوا: َميياَت  قَيياَل:  َ َسييَأَل النَييخا   أَو   - ُدلعــوِني َعَلــى قـَْبــرِهِ  (3)ْم آ
َها.  «- قـَْبرَِهاقَاَل:  َرَ ا َ َرَ ى َعَ يي    .458.رواه الب اره:  َأََ ى قَيبي 

 بَاب: َتْحرِيِم ِتَجارَِة اْلَخْمِر ِفي اْلَمْسِجدِ  -49

َهياَعن  َعاإاَشَة  -829 يَ  اهللن َعني  : َلَميا أنن با  َر ا يَياتن ماين  سنيورَقا ال بَيَقيرَقا يفا الردبَيا  َتيرََ  قَالَيت  لَيت  اآل 
را.  الَنخا   َم  َ َ َرَ  جتاَارََق اخل  دا  َيَقرَأَ نَن َعَ ى الَناسا  مثن   .459.رواه الب اره: إاَن ال َمس جا

ََِسيِر َأْو اْلََّرِيِم يـُْرَبُ  ِفي اْلَمْسِجدِ  -51  بَاب: ا

د َريي يييييرََق َعييييين  َأ ا  ن  -891 ـــــ»قَييييياَل:  : أََن النَيييييخا ـــــي   (4)اِإن  ِعْفرِيًت ـــــْن اْلِجـــــن  تـََفل ـــــَإ َعَل ِم
لِيَـْقطَـَع َعلَـي  الص ـاَلَة  فَـَأْمَكَنِني الل ـُه ِمْنـُه  فَـَأَرْدُت َأْن َأْرِبطَـُه ِإلَـى  -أَو  َك اَمًة حَن َوَ ا  - (5)اْلَبارَِحةَ 

َمْسِجِد  َحت ى ُتْصِبُحوا َوتـَْنظُُروا ِإلَْيِه ُكلعُكـْم  فَـذََكْرُت قـَـْوَل َأِخـي ُسـَلْيَماَن: َسارِيَةن ِمْن َسَواِري الْ 
 ًََحدن ِمْن بـَْعِدي اقَاَل َرب  اْغِفْرِلي َوَهْب ِلي ُمْلك   .461 . .رواه الب اره: 35.ص: . َل يـَْنَبَِّي َِ

 َضى َوَغْيرِِهمْ بَاب: اْلَخْيَمِة ِفي اْلَمْسِجِد لِْلَمرْ  -51

َهياَعين  َعاإاَشيَة  -891 يَ  اهللن َعني  َييما  َر ا َن يَداا يفا اأَلك  ييَت َسيع دل ييَيو َ  اخل  : أنيبا قَالَيت 
َ َهييَرَب  (6)

يين  َقرايييٍت   َي َييحل  ييَييرنع هنحل   النَييخا   دايف لايَيعنييوَلهن ما ييجا َتي َمييًة يفا ال َمس 
يين  بَيي ا  - (7) دا َتي َمييةل ما ييجا َويفا ال َمس 

                                                                                                  
 .الرتاب وحنوه يف الع  :أه (1)
 .يكنسه: أه (2)
 ( .1337. )الب اره: َ َيَقرنوا َشأ نَهن  :إانَهن َكاَن َكَيا وََكَيا قاَرَتهن. قَالَ  : َيَقالنواأه: أع متموي. .ودال  نا يف رواية: ( 3)
 .لتمرل من اعن واإلنَ أيًهاوي  ق ع ى ا   و القوه النا ي مص تبج ول اءعفريت:  (4)
 .البار ة أقرب لي ة مهت (5)
 .يف كم عهو منه شعبة :وقيم   و يف اليد :وقال أبو  اي   و عرا احلياق :قال اخل يم (6)
 .النفَ :وبالهحل  الفبع :والروع بالفتن    حل يفبعهحل :أه (7)
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ين  قايَب اكنحل    َيإاَذا َسي -َفاٍر تا  َي َميةا  َميا َ يَيا الَيياه يَأ  اينَيا ما يَم اخل  يمن إالَي هاحل    َيَقالنوا: يَا أَ   ع دل إاكَ الَد ن َيسا
  .463.رواه الب اره:   َ َماَت  ايَها. ايَيغ ينو جنر  نهن َلمً 

 ةِ بَاب: ِإْدَخاِل اْلَبِعيِر ِفي اْلَمْسِجِد لِْلِعل   -58

َهيياَعيين  أن د َسييَ َمَة  -898 ييَ  اهللن َعني  : َشييَكو تن إاَن َرسنييولا ال َييها  َر ا ييَتكا   قَيياَل:  قَالَييت  َأيد َأش 
ــةس » ــِإ رَاِكَب ــْن َورَاِء الن ــاِ، َوَأْن ييتن  َوَرسنييولن ال َييها  «طُــوِفي ِم ييرَأن  َ  نف  ينَريي د  إاَن َجن ييتا ال بَيي ييتا  يَيق 

  . 464.رواه الب اره: ٍب َمس  نوٍر. بال  ورا وَكاَتا

 باب -58

َن  -898 د َعيين  أَنَيي ييَيابا النَييخا يين  َأيب  ا ما د  : أََن َرجن َيي   يين  عان ييدا النَييخا يفا لَيي  َييٍة  َتَرَجييا ما
َ أَي يدايهاَما   َيَ َميا ا ي تَيَرقَيا  ييَئانا بيَي   ا  ينها يَباَ    ث يمن ال مار  ني هنَميا منظ  اَمٍة  َوَمَعهنَميا ما يٍد ما يَبياَر َميَص كنيمد َوا ا

َ هن.  دل  َ َن أََ ى أَ     .465.رواه الب اره: َوا ا

 بَاب: اْلَخْوَخِة َواْلَمَمر  ِفي اْلَمْسِجدِ  -54

راهد  -894 ــَر عبــدً » َيَقيياَل:  قَيياَل: َت َييَت النَييخا   َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  ــْيَن  اِإن  الل ــَه َخيـ  بـَ
نْـ  ييٍر  «َيا َوبـَــْيَن َمــا ِعْنــَدُه  فَاْختَــاَر َمــا ِعْنــَد الل ــهِ الــدع يي : َمييا يينب كايي   َيَبَكييى أَبنييو َبك     َيقن  ييتن يفا نَيف سا

َتاَر َميا عان يَد ال َيها  َ َكياَن َرسنيولن  اَ َيا الَشي َ   إان  َيكنن  الَ هن َتيَيَر عبدً  َ َما عان َدهن   َات  ني َيا َوبَي   َ الد  بَي  
ٍر أَع َ َمَنا  قَاَل:  الَ ها  يَا َأبَا َبْكـرن لَ تـَْبـِك  ِإن  َأَمـن  » نَو ال َعب َد  وََكاَن أَبنو َبك 

الن ـاِ، َعلَـي  ِفـي  (1)
ُة ِمــْن أُم ِتــي لَت َخــْذُت َأبَــا َبْكــرن  َوَلِكــْن أُ  َخِلــياًل  اُصــْحَبِتِه َوَمالِــِه َأبُــو َبْكــرن  َولَــْو ُكْنــُإ ُمت ِخــذً  ُخــو 

َقَين  ِفي اْلَمْسِجِد بَابس ِإل  ُسد   ِإل  بَاُب َأِبي َبْكرن  ْساَلِم َوَمَود تُُه  َل يـَبـْ   .466.رواه الب اره:  .«اإْلِ

َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: َترََ  َرسنولن الَ ها  َعنا اب نا  -895 ها الَيياه َمياَت  اييها   َعَباٍس َر ا يفا َمَر ا
يي َ قَيياَل: َعايبا ييَد ال َييَه َوأَثي ييىَن َعَ ي ييها  مثن ن ييَرا  َ َيما َْ ِمــْن الن ــاِ، »تل رَأ َسييهن خباار قَييٍة   َيَقَعييَد َع َييى ال ما ــْي ِإن ــُه َل

                                                                                                  
 .و و الع اء  أ عم  فهيم من الن (1)
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ِمــْن الن ــاِ،  اَأَحــدس َأَمــن  َعَلــي  ِفــي نـَْفِســِه َوَمالِــِه ِمــْن َأبِــي بْكــِر بْــِن َأبِــي ُقَحافَــَة  َولَــْو ُكْنــُإ ُمت ِخــذً 
ْسـاَلمِ لَت َخـْذُت َأبَـا َبْكـرن َخِلـياًل  َخِلياًل  ِفـي  (2)َأْفَضـُل  ُسـدعوا َعن ـي ُكـل  َخْوَخـةن  (1)  َوَلِكـْن ُخل ـُة اإْلِ

َر َخْوَخِة َأِبي َبْكرن    .467.الب اره:. «َهَذا اْلَمْسِجِد  َغيـْ

َواِب َواْلَََّلِق ِلْلَكْعَبِة َواْلَمَساِجدِ  -55  بَاب: اََبـْ

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -896 َ َر ا قَيييداَ  َمَكيييَة   َيييَدَعا عنث َمييياَن ب يييَن طَ  َييييَة   : أََن النَيييخا
َ  َيَفييَتَن ال بَييياَب   َيييَدَتَم النَيييخا   ال بَييياَب  َق ت  ايييأن   َوباييَللل  َوأنَسييياَمةن ب ييينن َدي يييٍد  َوعنث َمييانن ب ييينن طَ  َييييَة  مثن

َ َتَرجنوا. قَاَل اب نن عنَمَر:  َيبَيَدر تن َ َسيأَل تن بايَلًك  َيَ باَج  ايها  : يفا َساَعًة  مثن    َيَقياَل: يَبيَ ى  اييها   َيقن  يتن
أََلهن َكحل  يَبَ ى.  ا. قَاَل اب نن عنَمَر: َ َيَ َت َعَ َ  أَن  َأس  نس  نَوانَيتَي   َ األ    .468.رواه الب اره: َأه   قَاَل: بَي  

 ِحَلِق َواْلُجُلوِ، ِفي اْلَمْسِجدِ بَاب: الْ  -56

َ  وَعن هن  -897 ن يَرا: َميا  َييَرد يفا يَبيلَقا الَ ي يما  قَياَل:  قَاَل: َسَأَل َرجنمل الَنخا َو نَو َع َيى ال ما
ــُه َمــا َصــل ى» ــَدًة  فَــَأْوتـََرْت َل ــْبَح َصــل ى َواِح َِا َخِشــَي الصع ــِ  نَــى  َف ــى َمثـْ َن :َوإانَييهن َكييا «َمثـْ َن يَيقنييولن

(3) 
َر يَبلَ اكنحل  بالَ ي ما وا ي رً  َع نوا آتا َ ااج    .472.رواه الب اره:  (4)أََمَر باها.    َإاَن الَنخا

 بَاب: اِلْسِتْلَقاِء ِفي اْلَمْسِجدِ  -57

يتيَ  : أَنَيهن رََأد َرسنيوَل ال َيها َعين  َعب يدن ال َيها ب ينا َدي يٍد األَن َريياراهد  -892 دا   ا  قايً منس  ييجا يفا ال َمس 
عً  َرد.  اَوا ا نت  َ ي ها َعَ ى األ  َدد راج    .475.رواه الب اره: إا  

 
                                                                                                  

واخل ييم الرييالا اخلييالص   ووجييه عييياض الفيتن و كييى الفيراء الهييحل  ث ثية اخليياء والكسير أشييهر يف اخليمواخل يية م  مول يه :أه (1)
 .ال تص بالولق اليه ك ت م عنده يف ش ء من ذل 

 .كوق ب  بيت  ع يها باب يبغري  :أه (2)
َ  اهللن َعني هنَما.    والهمري كبن عمرالرواه عن ابن عمر وقاإم ذل   و نا ص. (3)  ( .1/562قاله يف الفتن )َر ا
وذكير  ييه  537 يا احلديج من الوا ص الكررق يف  يا ال ترر  وقد ذكيره الرينف بعيد مفرقًيا يف مو يع : األول:  : .( 4)

  .وذكر  يه طر ه الثاي من قول النخ   545طر ه األول  والثاي:  : 
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 بَاب: الص اَلِة ِفي َمْسِجِد السعو ِ  -52

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -899 َصـاَلُة اْلَجِميـِع َتزِيـُد َعلَـى َصـالَتِِه ِفـي بـَْيتِـِه  »قَاَل:    َعن  الَنخا
ــأَ فََأْحَســَن الُوُضــوَء  َوَأتَــى  اتِِه ِفــي ُســوِقِه  َخْمًســَوَصــالَ  َِا تـََوض  َوِعْشــرِيَن َدرََجــًة  فَــِ ن  َأَحــدَُكْم ِإ

ئَـًة  اْلَمْسِجَد  َل يُرِيـُد ِإل  الص ـاَلَة  لَـْم َيْخـُ  َخطْـَوًة ِإل  رَفـََعـُه الل ـُه ِبَهـا َدرََجـًة  َوَحـ   َعْنـُه َخِطي
َِا َدَخــَل اْلَمْســِجَد  َكــاَن ِفــي َصــاَلةن َمــا َكانَــْإ َتْحِبُســُه  َوُتَصــل ي َفــَل اْلَمْســِجَد  َحت ــى يَــْدخُ   ِ- 

َعَلْيِه اْلَمالَِئَكُة  َما َداَم ِفي َمْجِلِسـِه الـ ِذي ُيَصـل ي ِفيـِه: الل ُهـم  اْغِفـْر لَـُه  الل ُهـم  اْرَحْمـُه   -يَيع  ا 
  .477.رواه الب اره:  .«َما َلْم ُيْحِدْث ِفيهِ 

َََصاِبِع ِفي اْلَمْسِجِد َوَغْيرِهِ  -59  بَاب: َتْشِبيِك ا

د َعن  َأ ا منوَسى  -811 َياِن  َيُشـدع بـَْعُضـُه »قَياَل:    َعن  الَنخا ِإن  اْلُمْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنـْ
َوَشَبَ  َأيَباباَعهن. «ابـَْعضً 

  .481.رواه الب اره:  (1)

يي د  قَيياَل: يَبييَ ى بانَييا َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -811 ييَدد يَبييَلَِت  ال َعشا إا  
َ َرييَ ى  (2)
يَبانن  َها َكأَنَه َته  دا   َاَ َكأَ َعَ يي  َ َسَ حَل   َيَقاَ  إاَن َتَشَبٍة َمع رنوَ ٍة يفا ال َمس جا ا مثن َعتَي     َوَوَ يَص يَيَدهن باَنا رَك 

يَرد  َوَتَرَجيت  ال ينم   يرا َكفديها ال ينس  َيَن َع َيى َظه  َ َأيَبياباعاها  َوَوَ يَص َتيَدهن اأَل   يَرد  َوَشيَبَ  بيَي   ىَن َعَ ى ال ينس 
الَسييَرَعانن 
ييٍر َوعنَمييرن   َيَهابَييا أَن   (3) دا   َيَقييالنوا: َقرنييَرت  الَرييلَقن  َويفا ال َقييو  ا أَبنييو َبك  ييجا يين  أَبي ييَوابا ال َمس  ما

ييييَت أَ   ينكَ    دَمييياهن  َويفا ال َقيييو  ا َرجنيييمل يفا يََدي يييها طنيييولل  يينَقيييالن لَيييهن ذنو ال يَيييَدي نا  قَييياَل: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  أََنسا
ــْم تـُْقَصــرْ »َقرنييَرت  الَرييلَقن  قَيياَل:  َْ َوَل ــْم َأنْــ ــَدْيِن »:  َيَقييالَ  «َل ُِو اْلَي  َيَقييالنوا: نَيَعييحل    «َأَكَمــا يـَُقــوُل 

َ َر َيَص رَأ َسيهن وََكبَييرَ  َيتَيَقدَ  ث َم سنجنولاها أَو  أَط َوَل  مثن َ َكبَيَر َوَسَجَد ما َ َسَ حَل  مثن َ َكبَييَر َ  َ َرَ ى َما  َيَرَك  مثن   مثن
َ َسَ حَل.  َ َرَ َص رَأ َسهن وََكبَيَر  مثن ث َم سنجنولاها أَو  أَط َوَل  مثن   .482.رواه الب اره: َوَسَجَد ما

                                                                                                  
  وسييييأِت يف كتييياب األلب/ بييياب:  عييياون 2517ديج رقيييحل:  ييييا مييين الوا يييص الكيييررق يف ال ترييير  و يييو طيييرم مييين احلييي.( 1)

 . الؤمن  بعههحل بعًها
 .ويبلق العش  الظهر أو العرر   و ميم الشمَ إي أن  غرب :قال جما د :العشى (2)
 .أه السرع الستعجم منهحل: -بفتيت -سرعان الناس  (3)
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بَاب: اْلَمَساِجِد ال ِتي َعَلى طُُرِ  اْلَمِديَنِة  َواْلَمَواِضِع ال ِتي َصل ى  -61
 ِفيَها الن ِبيع 

يييَ  اهللن َعني هنَميييا: َعييين  َعب يييَد ال َيييها بييينا عنَميييَر  -818 يييَن ال َرييييقا  َر ا أَنَيييهن َكييياَن ينَرييي د  يفا أَمييياكاَن ما
 َ : إنَهن رََأد الَنخا   .483.رواه الب اره:  د  يفا  ا  َ  اأَلم كاَنةا. ينرَ  ويَيقنولن

ييَ    : أََن َرسنييوَل ال َييها وَعن ييهن  -818 ييرن  َويفا َ َجتاييها  ا ييَ  يَيع َتما َفييةا  ا َكيياَن يَين ييبالن باييياه احل نَ يي 
َ َج  َت َت َينرَقٍ 
َفيةا  وََكياَن إا  (1) دا الَيياه بايياه احل نَ يي  يجا صا ال َمس  ين  َتيب ٍو َكياَن يفا  ا  يَ  يفا َمو  ا َذا َرَجيَص ما

ين  َب  ينا َواٍل  أَنَياَخ باال َب  َيياءا الَي ين  َب  ينا َواٍل   َيإاَذا َظَهيَر ما يرٍَق  َ يَبَط ما يتا َع َيى ال َرايقا  أَو  َ ج  أَو  عنم 
ََ عان ييي (2)َشيييفاريا ال يييَوالاه يييباَن  لَيييي  َيةا   َيَعيييَرَس مَثَ َ يييَن ينر 

دا الَيييياه كااَجيييارٍَق  َوكَ َع َيييى الَشييير قا يييجا َد ال َمس 
دن  َكييياَن مَثَ َت اييييجل  (3)اأَلَكَميييةا  يييجا َهيييا ال َمس  الَييييتا َعَ يي 

ينَرييي د  َعب يييدن ال َيييها عان يييَدهن  يفا َب  نايييها كنثنيييتل  َكييياَن  (4)
 َل َييَن َذلايَ  ال َمَكياَن  الَييياه َكياَن َعب ييدن مَثَ ينَريي د    َيَدَ ا الَسيي من  ايييها باال َب  َيياءا  َ يَن  َرسنيولن ال َيها 

  .484.رواه الب اره: الَ ها ينَر د   ايها. 

814-  َ دا  وَ ييَدَ  َعب ييَد ال َييها: أََن النَييخا ييجا دن الَرييغارين  الَييياه لنوَن ال َمس  ييجا يَبييَ ى َ ي ييجن ال َمس 
اَلياه باَشَرما الَرو َ اءا 
: ب يدن ال َيها يَيع  َيحلن ال َمَكياَن الَيياه َكياَن يَبيَ ى  اييها النَيخا  َوَقد  َكاَن عَ  (5)   يَيقنيولن

دن َع َيى َ ا َيةا ال َراييقا  يجا دا  نَر د   َوَذلايَ  ال َمس  َ   َيقنو ن يفا ال َمس جا مَثَ َعن   َايناَ   ا
يىَن  َوأَن يَت  (6) ال ينم 

َ ا َنهن َوبَي   ََجٍر  أَو  حَن ون َذلاَ . َذا اتل إاَن َمَكَة  بَييي  َيةل كا َرا َرم  دا اأَلك    .485.رواه الب اره: ل َمس جا

وَكيياَن َعب ييَد ال َييها ينَريي د  إاَن ال عايير اا  -815
الَييياه عان ييَد منن َرييَرما الَرو َ يياءا  َوَذلاييَ  ال عايير ان ان تاَهيياءن  (7)

                                                                                                  
 .   شجرق ال  ن (1)
 أه: طر ه.( 2)
 .آكا  بالد وبالكسر بل مد أيًهاواعمص      الرابية (3)
 .وت يج الواله جانبه   ر  ر  من جنت :أه (4)
 .أه اعبم العاي اليه تا «بشرم الرو اء» :قوله. و مو ص من عمم الدينة بينهما ما ب  الثلث  واألربع  ميًل  (5)
 .جانبه :أه (6)
 .اعبم الرغري من الرمم :أه (7)
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َ ال منن َريَرما  َوأَن يَت َذا ايتل إاَن َمَكيَة  َوقَيد  َطَر اها َعَ ى َ اَ ةا ال َرايقا  لنوَن ال َمس جا  نَيهن َوبيَي   دا اَلياه بَييي 
يييهن َعييين  َيَسييياراها َوَورَ  دا  َكييياَن يَيتي رنكن يييجا ييين  َعب يييدن ال َيييها ينَرييي د  يفا َذلايييَ  ال َمس  دل   َي َيييحل  َيكن يييجا َ مَثَ َمس  اَءهن  ابي تنييي ا

َ َوينَريي د  أََماَمييهن إاَن ال عايير اا نيَ  ييَر َ ييَن يَييأ ِتا يين  الَرو َ يياءا   َييلَ ينَريي د  الظ ه  ييها  وََكيياَن َعب ييدن ال َييها ييَييرنو ن ما ف سا
يين  َمَكييَة   َييإان  َمييَر باييها قَيب ييَم الر ييب نا باَسيياَعٍة  أَ  ييَر  َوإاَذا أَقي بَييَم ما يين  َذلاييَ  ال َمَكيياَن   َيينَريي د   ايييها الظ ه  و  ما

را الَسَيرا  َا الر ب َن. َعرَ  (1)آتا   .486.رواه الب اره: َس َ َن ينَر دَ  تا

816-  َ َكيياَن يَين ييبالن َت ييَت َسيير َ ةٍ   وَ ييَدَ  َعب ييَد ال َييها: أََن النَييخا
َمٍة  لنوَن الر َويي ثَييةا  َعيين   (2) َ يي  

ٍم  َ ييَن  (3) َايي ا ال َرايييقا َوواَجيياَه ال َرايييقا  يفا َمَكيياٍن َب  يينٍ  يين  َأَكَمييٍة لنَوي ييَن بَرايييدا الر َويي ثَييةا  َسييه  ييَ  ما يينف ها
ا  َوَقد  ان َكَسَر أَع َلَ ا  َاني ثَيىَن يفا َجو  اَها  َو اَ  قَاإاَمةل َعَ ى َساٍا  َويفا َساقاَها كنثنتل َكثايريَ  .رواه قل.  اايَ   

  .487الب اره: 

817-  َ يييين  َورَاءا ال َعيييير  ا  (4)َ ى يفا طَييييَرما  َي  َعييييةٍ يَبيييي وَ ييييَدَ  َعب ييييَد ال َييييها: أََن النَييييخا ما
َوأَن ييييَت  (5)

َبٍة  َذا اتل إاَن َ ه 
دا قَيبي رَانا أَو  َثلَثَةل  َعَ ى ال قنبنورا َرَ حلل  (6) عان َد َذلاَ  ال َمس جا

َجارٍَق َعين   َاي ا  (7) مان   ا
ال َرايييقا  عان ييَد َسييَ َماتا 
َ أنولَئايي (8) يين  ال َعيير  ا  بَيع ييَد أَن  ال َرايييقا  بيَيي   َ  الَسييَ َماتا َكيياَن َعب ييدن ال َييها ييَييرنو ن ما

دا.  َر يفا َذلاَ  ال َمس جا رَقا   َيينَر د  الظ ه  َاجا َن باا     .488.رواه الب اره: مَايَم الَشم 

يييٍم لنوَن عان ييَد َسييَرَ اٍت َعيين  َيَسييارا  قَيياَل َعب ييَد ال َييها: نيَييَبَل َرسنييوَل ال َييها  -812 ال َرايييقا  يفا َمسا
َ ر َشى 
ين  َت  يَوٍق  وََكياَن َعب يدن ال َيها  (9) َ ال َراييقا َقراييتل ما نَيهن َوبيَي   قل باكنيرَاعا َ ر َشيى  بَييي  يمن َكيبا َذلاَ  ال َمسا

                                                                                                  
 . و آتر ال يم (1)
 .شجرق طوي ة :أه (2)
 )أه: واسص(.( 3)
 .واعمص  لع  أرض مر فعة يرتلل  يها السيم    (4)
 . و أول  امة (5)
 .اعبم النبسط ع ى األرض :وقيم     الر رق الراسية العظيمة ومجعها  هاب (6)
 . جارق جمتمعة :بفتن الهال وقد  سكن (7)
 .تن الل  مجص س مة أه شجرق كبريقوبف  و   احلجارق -بكسر الل -مجص س مة  (8)
 ىوكيراع  رشي   و جبم ع ى م تقى طريق الدينة والشيا  قرييت مين اعيفيه :قال البكره :و رشى  الكان النيدر :السيم) (9)

 (.قدر ث ث  ميم :وقيم  تاية ب و  السهحل :طر ها والغ وق
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  .489واه الب اره: .ر ينَر د  إاَن َسر َ ٍة   اَ  أَقي َربن الَسَرَ اتا إاَن ال َرايقا  َو اَ  أَط َو ننَن. 

819-  َ : إَن النَيييييخا يييييرَانا   َويَيقنيييييولن ييييييما الَيييييياه يفا أَل ََن َميييييرد الَظه  َكييييياَن يَين يييييبالن يفا ال َمسا
قابَيييييَم  (1)

ييييما َعييين  َيَسيييارا ال َراييييقا  َوأَن يييَت  رَاَواتا  يَين يييبالن يفا َب  ييينا َذلايييَ  ال َمسا ييين  الَريييف  يييباطن ما يييَ  يَيه  ال َمداينَيييةا   ا
َ َمن بالا َرسنولا الَ ها  ََ بَي   تل إاَن َمَكَة  لَي 

ََجٍر.  َذا ا َيةل كا َ ال َرايقا إاَك َرم    .495.رواه الب اره: َوبَي  

811-  َ يَ   (2) دً يَين بالن بايياه طنيو  قاَل: وَكاَن الَنخا َ ينَري د  الر يب َن  ا يباَن  مثن َويَباييتن َ يَن ينر 
ييَد ن مَ  َ مَثَ   َكييَة  َومنَرييَ ى َرسنييولا ال َييها يَيق  ه بنيي ا

دا الَيييا ييجا ََ يفا ال َمس  يظَييٍة  لَييي 
َذلاييَ  َع َييى َأَكَمييٍة َت ا

َفَم مان  َذلاَ  َعَ ى َأَكَمٍة َت ايظٍَة.    .491.رواه الب اره: َوَلكان  َأس 

811-  َ : أََن النَييخا َييدد ن ييتَيق   َوأََن َعب ييَد ال َييها حين َبَم  ينر َ يييَت  اس 
َبَييما  (3) َ اع  نَييهن َوبيَيي   َبَييما  الَييياه بَييي  اع 

دا با َيَرما اأَلَكَميةا  َومنَريَ ى  يجا َ مَثَ َيَسياَر ال َمس  ه بني ا
َد الَييا يجا د الَ وايما حَن يَو ال َكع بَيةا  َ َجَعيَم ال َمس  النَيخا

  َلاءا   َييدَعن ن ييهن َع َييى اأَلَكَمييةا الَسييو  يَفَم ما باَم  َأس  ييتَيق  َ  نَريي د  منس  ين  اأَلَكَمييةا َعَشييرََق أَذ رنٍع أَو  حَن َوَ ييا  مثن ما
َ ال َكع َبةا.  َنَ  َوبَي   ََبما اَلياه بَييي  ا مان  اع    .492.رواه الب اره: ال فنر َ تَي  

َرُة َمْن َخْلَفهُ  -61 َماِم ُستـْ َرُة اإْلِ  بَاب: ُستـْ

يييَ  اهللن عنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -818 َكييياَن إاَذا َتيييرََ  ييَيييو َ  ال عاييييدا  أََميييَر   : أََن َرسنيييوَل ال َيييها  َعني هنَمييياَر ا
ر بَيييةا  بااحلَ 
ييين  مَثَ  (4) َعيييمن َذلايييَ  يفا الَسيييَفرا  َ ما َهيييا َوالنَييياسن َورَاَءهن  وََكييياَن يَيف  َ يََدي يييها   َيينَرييي د  إالَيي   َيتنوَ يييصن بيَييي  

نَمرَاءن.    .494 اره: .رواه الباخَتََيَ ا األ 

َفييييَة  -818 َ َعيييين  َأ ا جنَييي  ييييَر  : أََن النَييييخا َ يََدي ييييها َعنَيييييبَقل  الظ ه  يَبييييَ ى تااييييحل  باال َب  َييييياءا َوبيَيييي  
 . َ يََدي ها ال َمر أَقن َواحل اَمارن ا  َمنر  بَي   َعتَي   ا  َوال َعر َر رَك  َعتَي     .495.رواه الب اره: رَك 

                                                                                                  
 .مو ص تار  مكة (1)
اليواله القيدس مقريور والييه يف طرييق ال ياإف  :قيال األيبيمع   بهيمها :وقييم  بكسر ال اء :وقيم  بفتن ال اء مقرور (2)

 . دول
 .و و  نا ما احندر من وسط اعبم وجانبه  الكان التسص :الفر ة (3)
 .   رمن قرري معرو ة (4)
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َرِة بَاب: َقْدِر   -68  َكْم يـَْنَبَِّي َأْن َيُكوَن بـَْيَن اْلُمَصل ي َوالسعتـْ

ما  -814 َ منَريييَ ى َرسنييولا ال َييها  َعيين  َسييه  َ اع اييَدارا َ َيير  الَشييياقا.  قَيياَل: َكيياَن بيَيي   .رواه َوبيَيي  
  .496الب اره: 

 بَاب: الص اَلِة ِإَلى اْلَعنَـَزةِ  -68

ََ ب َن َمالاٍ   -815 َاَجتاها   َباع تنيهن أَنَيا َوتنيَل ل  َوَمَعنَيا  قَاَل: َكاَن الَنخا   َعن  أََن إاَذا َترََ  حلا
عنَكييييادَقل 
َلاَوَق. اأَو  َعًريييي (1) يييين  َ اَجتاييييها نَاَول نَيييياهن اإل ا .رواه الب يييياره:   أَو  َعنَيييييبَقل  َوَمَعنَييييا إاَلاَوقل   َييييإاَذا  َيييييرََ  ما

555.  
ُْسُطَوانَةِ بَاب: الص اَلِة إِ  -64  َلى اَْ

ييوَعا  -816 ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َسييَ َمَة ب يينا اأَلك  يي نَوانَةا َر ا نس  : أَنَييهن َكيياَن ينَريي د  عان ييَد األ 
الَيييتا عان ييَد  (2)

ال منر َيفا  َ قايَم َلهن:
ي نَوانَةا! (3) نس  قَياَل:  َيإايد رَأَي يتن  يَا أَبَا منس  احٍل  أَرَاَك  َيَتَيَرد الَرلََق عان يَد َ يياها األ 

 َ   .552.رواه الب اره: يَيَتَيَرد الَرلََق عان َدَ ا.  الَنخا

 بَاب: الص اَلِة بـَْيَن الس َواِري ِفي َغْيِر َجَماَعةن  -65

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا عنَميييَر  -817 يييولا النَيييخد َر ا قَييياَل: ال َكع بَيييَة   : َ يييدايجن لنتن
ييَ  َتيرََ : َمييا يَبيَنَص النَييخا   َ َسيأَل تن بايَلًك  َعين   َايناييها   اَعيين  َيَسياراها  َوَعمنييولً  ا  قَياَل: َجَعييَم َعمنيولً  ا

ييَدٍق. َويفا راوايَييٍة: َعمنييوَلي نا َعيين   َا  ييَتةا أَع ما َمئاييٍي َع َييى سا ييَدٍق َورَاَءهن  وََكيياَن ال بَيي ييتن يَيو  .رواه يناييها. َوَثلَثَييَة أَع ما
  .555الب اره: 

 بَاب: الص اَلِة ِإَلى الر اِحَلِة َواْلَبِعيِر َوالش َجِر َوالر ْحلِ  -66

                                                                                                  
 .   عرا يف أسف ها د  (1)
 .و   الدعامة  أه سارية (2)
 . ييويف سيينة سييبص وأربعيي  ومئيية  ثقيية ميين الرابعيية   سيي م  مييون سيي مة بيين األكييوعاأل .القاإييم  ييو يبيييد بيين أ  عبيييد  و ييو( 3)

 . -رمحه اهلل-. و يا احلديج أ د ثلثيات الب اره (6/256: )سري أعل  النبلء(  و 1/1585: ) قريت التهييتانظر 
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د وَعن ييهن  -812 َهييا  قين  ييتن   َعيين  النَييخا َ تَييهن  َيينَريي د  إالَيي  أَ َيرَأَي ييَت إاَذا  :: أَنَييهن َكيياَن يينَعييردضن رَا ا
َ بَييت  الردَكييابن 
َر اييها  أَو  قَيياَل منييَؤَتراها  وََكيياَن   قَيياَل: (1) لنييهن   َيينَريي د  إاَن آتا ييَم  َييينَعدد َكيياَن يَأ تنييين َ ييَيا الَر  

َع نهن. اب نن عنَمَر   يَيف 

 بَاب: الص اَلِة ِإَلى الس رِيرِ  -67

َهييييياَعييييين  َعاإاَشيييييَة  -819 يييييَ  اهللن َعني  : أََعيييييَدل تنمنونَا َر ا قَالَيييييت 
احل اَميييييارا  َلَقيييييد  رَأَيي تنييييي ا باال َك  يييييتا وَ  (2)

ي ءن النَيخا   َعًة َع َيى الَسيرايرا   َيَيجا يَ جا رَهن أَن  أنَسيندَيهن  منه   َيَيتَيَوَسيطن الَسيرايَر  َيينَري د    َيَأك 
 َأَن َسيم   (3)

 . َايفا َ    الَسرايرا َ َن أَن َسَم مان  حلا   .558.رواه الب اره: مان  قاَبما راج 

 اب: يـَُردع اْلُمَصل ي َمْن َمر  بـَْيَن َيَدْيهِ بَ  -62

راَه  -881 ين  النَياسا  َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  يتينرنهن ما ٍء َيس   مجننَعيٍة إاَن َشي  
: أَنَهن َكاَن ينَر د  يفا يَيو  ا

 ََأرَاَل َشاب؟ مان  َب ا َأ ا منَعي طٍ 
َ يََدي ها  َ دَ  (4) راها   َيَنَظَر الَشياب   َي َيحل  أَن  جَي َتاَد بَي   َ َص أَبنو َسعايٍد يفا يَبد 

يييد  َمَسيييياتً  يييين  َأ ا  (5)اجيَا نوَن   َينَيييياَل ما يييين  األ  تَيييياَد  َ َد َيَعييييهن أَبنييييو َسييييعايٍد َأَشييييَد ما َ يََدي ييييها   َيَعيييياَل لاَيج  إاكَ بيَيييي  
َ َلَتييَم َع َييى َميير َواَن َ َشييَكا إالَي ييها َمييا َلقايي (6)َسييعايٍد  يين  َأ ا َسييعايٍد  َوَلَتييَم أَبنييو َسييعايٍد َت  َفييهن َع َييى مثن َ  ما

 َ ييييَ  يَيييا أَبَيييا َسيييعايٍد  قَييياَل: يَاع يييتن النَيييخا ب ييينا َأتا :  َمييير َواَن   َيَقييياَل: َميييا لَيييَ  َوكا َِا َصـــل ى »يَيقنيييولن ِإ
ــَأرَاَد َأَحــدس َأْن َيجْ  ــْن الن ــاِ،  َف ــى َشــْيءن َيْســتـُُرُه ِم ــى َأَحــدُُكْم ِإَل ــِ ْن َأَب ــُه  َف ــِه  فـَْلَيْدفـَْع ــْيَن يََدْي ــاَز بـَ َت

  .559.رواه الب اره:  .«فـَْليـَُقاتِْلُه  فَِ ن َما ُهَو َشْيطَانس 

                                                                                                  
سييييؤول ابيييين عميييير  لكيييين بيييي  وال .الييييراوه عيييين ابيييين عميييير  ظييييا ره أنييييه كييييل  نييييا ص(: 1/585. .قييييال يف الفييييتن )ثييييارت :أه (1)

والسيؤول نيا ص   ع يى  ييا  يو  .اليراوه عين نيا ص  اإلياعي   من طريق عبيدق بن محيد عن عبييد اهلل بين عمير أنيه كيل  عبييد اهلل
 . ومل يدركه نا ص ألن  اعم يأتي  و النخ  يفمرسم

 .شبهتمونا :أه (2)
 .أمر إمامه :أه (3)
  .1/582ن: .لعر ة البهحل  نا انظر الفت( 4)
 .مس ًكا :أه (5)
 (.)أه أيباب من عر ه بالشتحل (6)



  

 (132) 

 
 بَاب: ِإْثِم اْلَمار  بـَْيَن َيَدْي اْلُمَصل ي -69

بـَــْيَن يَــَدْي اْلُمَصــل ي لَــْو يـَْعَلــُم اْلَمــارع »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا جنَهييي حٍل  -881
َِا َعَلْيِه ِمَن اإِلْثِم  ـرً  (1)َما  (2). قَياَل اليرَاوه:«لَـُه ِمـْن َأْن يَُمـر  بـَـْيَن يََديْـهِ  اَلَكـاَن َأْن يَِقـَف َأْربَِعـيَن َخيـْ

  .515.رواه الب اره:   أَو  َسَنًة. ا  أَو  شهرً اَك أَل راه  أَقَاَل أَر بَعاَ  يومً 

 الص اَلِة َخْلَف الن اِئمِ بَاب:  -71

َهييياَعيين  َعاإاَشيييَة  -888 ييَ  اهللن َعني  : َكييياَن النَييخا   َر ا ينَرييي د  َوأَنَييا رَاقايييَدقل  منع رَتاَ ييةل َع َيييى  قَالَييت 
 . ها   َإاَذا أَرَاَل أَن  ينو اَر أَيي َقَظ ا  ََأو  َير تن   .512.رواه الب اره:  ارَاشا

َِا َحَمَل جَ  -71  ارِيًَة َصَِّيَرًة َعَلى ُعُنِقِه ِفي الص اَلةِ بَاب: ِإ

يييمل أنَماَميييَة   : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا قَيتَييياَلَق األَن َرييياراهد  - 888 يييَو َ اما َكييياَن ينَرييي د   َو ن
ٍَ بان َت َديي َنَت  بان تا َرسنولا الَ ها  َ ا ال َعاصا ب نا َربايَعَة ب نا َعب دا َا     َإاَذا َسيَجَد َوَ يَعَها    َو   ألا

  .516.رواه الب اره: َوإاَذا قَاَ  مَحََ َها. 

َِك ابَاب: اْلَمْرَأِة َتْطَرُح َعْن اْلُمَصل ي شيئً  -78 ََ  ِمْن ا

                                                                                                  
وليسيت  ييه البييالق يف شي ء مين الرواييات عنيد  «مين اإلمث» :: قوله: )ماذا ع ييه( دال الكشيميه (1/585) قال يف الفتن.( 1)

واه بييياق  السيييتة وأيبيييياب تيييريه  واحليييديج يف الوطيييأ بيييدو ا. وقيييال ابييين عبيييد الييير: مل  ت يييف ع يييى مالييي  يف شييي ء منيييه  وكييييا ر 
 ييتميم أن  «يع  من اإلمث»السانيد والست رجات بدو ا  ومل أر ا يف ش ء من الروايات م  ًقا لكن يف مرنف ابن أ  شيبة: 

ييية. و بيم كيان را  وك مين احلفيياظ   كيون ذكيرت يف أيبيم الب يياره  اشيية  ظنهيا الكشيميه  أيبييًليف ألنيه مل يكين ميين أ يم الع يحل
ا ييت ال يره يف األ كيا  ل ب يياره وأط يق   عيييت ذلي  ع ييه وع ييى يبيا ت العميدق يف إيهامييه أ يا يف الرييييي    وقيد عبا يا

وأنكيير ابيين الرييل  يف مشييكم الوسيييط ع ييى ميين أثبتهييا يف اخليير  قييال: لفيين اإلمث ليييَ يف احلييديج يبييرحًيا. ولييا ذكييره النييووه يف 
 . «ماذا ع يه من اإلمث»ألربع  لعبد القالر ا روه: ية روينا ا يف ااشر  الهيب لو ا قال: ويف رو 

 .    مون عمر بن عبيد اهلل بن معمر التيم  أبو النهر الدي سامل بن أىب أمية القرشى التيم. و ( 2)



  

 (133) 

د  -884 عنوٍل يفا لنعاءا الَنخا َعَ ى قينَري ٍ  ييَيو َ  َوَ يعنوا َعَ ي يها الَسيَ ى   َيَقيَدَ . َ ديجن اب نا َمس 
(1) 

بنوا إاَن ال َق اييييتا  يييراها: سنييييا َوقَييياَل  ننَيييا يفا آتا
َ قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  (2) ـــَع َأْصـــَحاُب اْلَقِليـــِب »: مثن َوأُْتِب

  .525.رواه الب اره:  .«َلْعَنةً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 . 179كتاب الو وء/ باب: إذا ألق  ع ى ظهر الر   قير وجيفة مل  فسد ع يه يبل ه/  : .( 1)
 .جروا إن البئر :أه (2)



  

 (134) 

 
 
(9) 

 ِكَتاب َمَواِقيِإ الص اَلةِ 
 َمَواِقيِإ الص اَلِة َوَفْضِلَها بَاب: -1

ييعنوٍل األَن َريياراه  َعيين  َأ ن  -885 : أَنَييهن َلَتييَم َع َييى ال منغاييريََق ب ييَن شنييع َبَة َوقَييد  َأَتييَر الَرييلََق  َمس 
ر اييَم ايومً  يَت: أََن جا ََ َقد  َع ام  نيَيَبَل َ َريَ ى  َ َريَ ى    َو نَو باال عارَااا   َيَقاَل: َما َ َيا يَا منغاريَقن  أَلَي 

َ يَبيييَ ى  َ َريييَ ى َرسنيييولن ال َيييها  يَبيييَ ى  َ َريييَ ى َرسنيييولن ال َيييها   مثنَ َرسنيييولن ال َيييها  َ يَبيييَ ى    مثن   مثن
َ يَبييَ ى  َ َرييَ ى َرسنيييولن ال َييها َ َرييَ ى َرسنييولن ال َيييها  َ قَيياَل:   مثن .رواه الب ييياره:  .«ِبَهـــَذا أُِمــْرتُ »  مثن

521.  

 بَاب: الص اَلُة َكف ارَةس  -8

 َيَقياَل: أَي كنيحل  حَي َفينن قَييو َل َرسنيولا ال َيها  عان يَد عنَميَر  اقَاَل: كننَيا جن نوًسي َعن   نَييي َفَة  -886
  أَنَييا  َكَمييا قَالَييهن  قَيياَل: إانَييَ  َعَ ي ييها : نَييةا  قين  ييتن َهييا  -يفا ال فاتي  نَييةن الَرجنييما  -أَو  َعَ يي  :  اتي  َعَييراهءل  قين  ييتن

ََ َ ييَيا يفا أَ   اييها َوَما يي ن  قَيياَل: لَييي  ييرن َوالنَيه   َوَجيياراها   نَكفدرنَ ييا الَرييلَقن َوالَرييو  ن َوالَرييَدَقةن َواأَلم 
لاييها َوَولَييداها

رن  َنةن اَليتا َمنو ن َكَما َ نو ن ال َبي  أنرايدن  َوَلكان  ال فاتي 
نا  (1) يرَي ال منيؤ ما َها بَأ سل يَا أَما ني  ََ َعَ ي َ  ما َ   إاَن قَاَل: لَي 

نَيَهيييا بَابًييي نَيييَ  َوبَييي  َسيييرن  قَييياَل: إاذً امنغ َ ًقييي ابَييي  يييَتنن  قَييياَل: ينك  َسيييرن أَ   يينف  . قاييييَم اكَ يينغ  َيييَق أَبَيييدً  ا  قَييياَل: أَينك 
ََ حلنَييي َفييَة: َأَكيياَن عنَمييرن يَيع  َييحلن ال بَيياَب  قَيياَل: نَيَعييحل   َكَمييا أََن لنوَن ال غَييدا الَ يي  َييَة  إايد َ َدثي   يٍج لَييي 

َييدا تنييهن كا

                                                                                                  
 . ه رب :أه (1)
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.   .525.رواه الب اره: . َ سنئاَم: َمنا ال َبابن   َيَقاَل: عنَمرن  (1)بااأَلَتالايطا
عنوٍل  َعنا اب نا  -887 َ  : أََن رجًل َمس  يرَأٍَق قينبي  َيًة   َيأََ ى النَيخا ين  ام  بَيرَهن   َيأَني َبَل  َأيَبياَب ما  َيَأت 

َ الَسيييدَئاتا  الَرييلََق طَييَريفَ  النَيَهييارا َودنَلًفييأَقاييحل  اال َييهن َعييَب َوَجييَم:  َسييَناتا ينييي  انب  يين  الَ ي ييما إاَن احلَ  . ييول:  ما

 .526.رواه الب اره:  .«ِلَجِميِع أُم ِتي ُكل ِهمْ » َيَقاَل الَرجنمن: يَا َرسنوَل الَ ها  َأيا َ َيا  قَاَل:   114

  .4687.رواه الب اره:  .«ْن َعِمَل بَها ِمْن أُم ِتيِلمَ »َوَعن هن يفا راوايٍَة:  -882

 بَاب: َفْضِل الص الَِة ِلَوْقِتَها -8

َ  َوَعن يييهن  –889 الص ـــاَلُة َعَلـــى »: َأه  ال َعَميييما َأَ يييت  إاَن ال َيييها  قَييياَل: قَييياَل: َسيييأَل تن النَيييخا
َ َأه؟  قَيياَل:  «َوْقِتَهــا ــ»قَيياَل: مثن ــرع اْلَواِل َ َأه؟  قَيياَل:  «َدْينِ ِب . قَيياَل: «اْلِجَهــاُد ِفــي َســِبيِل الل ــهِ »قَيياَل: مثن

. َ َدَث ا تااَن َرسنوَل الَ ها  تَيَبل  نهن َلبَاَليا   .527.رواه الب اره:   َوَلو  اس 

ُْ َكف ارَةس  -4  بَاب: الص َلَواُت اْلَخْم

ييييَص َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -881 :  َرسنييييوَل ال َييييها : أَنَييييهن يَا ــــْو َأن  نـََهــــرً »يَيقنييييولن ــــُتْم َل ــــاِب  اَأرََأيـْ بَِب
َِلِــَك يـُْبِقــي ِمــْن َدرَنِــِه اَأَحــدُِكْم  يـَََّْتِســُل ِفيــِه ُكــل  يـَــْومن َخْمًســ   َمــا تـَُقــوُل 

(2)
يين   « قَييالنوا: كَ يينب قايي  ما

ِْ  يَ »  قَاَل: اَلَرناها شيئً    .528.رواه الب اره:  .«ْمُحو الل ُه بِِه اْلَخطَايَاَفَذِلَك ِمْثُل الص َلَواِت اْلَخْم

 بَاب: اْلُمَصل ي يـَُناِجي رَب هُ  -5

َا  -881 د َعيين  أَنَيي ــِه  »أَنَييهن قَيياَل:    َعيين  النَييخا رَاَعْي ِِ ــُجوِد  َولَ يـَْبُســْ   ــِدُلوا ِفــي السع اْعَت
ـــُزَقن  بـَـــْيَن يَ  َِا بـَـــَزَ  فَـــالَ يـَبـْ .رواه الب ييياره:  .«َديْـــِه  َولَ َعـــْن يَِميِنـــِه  فَِ ن ـــُه يـَُنـــاِجي رَب ـــهُ َكاْلَكْلـــِب  َوِإ

532.  
َراُد بِالظعْهِر ِفي ِشد ِة اْلَحر   -6 بـْ  بَاب: اإْلِ

                                                                                                  
 .مجص أت وطة و و ما يغ ط  يه و  أ (1)
 .من وس ه :أه (2)
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د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -888 ــاَلِة »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــأَْبرُِدوا بِالص  َِا اْشــَتد  اْلَحــرع َف ــِ ن   (1)ِإ َف
َة اْلَحر  ِمْن فـَْيِح َجَهن َم شِ    اَواْشـَتَكْإ الن ـاُر ِإلَـى رَبـ َهـا  فـََقالَـْإ: يَـا َرب  َأَكـَل بـَْعِضـي بـَْعًضـ (2)د 

ْن ِفـي الص ـْيِف  فـَُهـَو َأَشـدع َمـا َتِجـُدوَن ِمـْن اْلَحـر    ـَتاِء  َونـََفـ ْن ِفـي الش  َن َلَها بِنَـَفَسْيِن  نـََفـ ِِ فََأ
(3)َتِجُدوَن ِمْن الز ْمَهرِيرِ  َوَأَشدع َما

  .537  536.رواه الب اره: . «

َراُد بِالظعْهِر ِفي الس َفرِ  -7 بـْ  بَاب: اإْلِ

د  َعييين  َأ ا َذر  ال غاَفييياراهد  -888 يييَؤذدنن أَن  يينيييَؤذدَن  قَييياَل: كننَيييا َميييَص النَيييخا يفا َسيييَفٍر   َيييَأرَاَل ال من
را   َيَقياَل النَيخا   َ أَرَاَل أَن  يينيَؤذدَن   َيَقياَل لَيهن:  «َأبْـرِدْ »:  لا ظ ه  . «َأبْـرِدْ »مثن َء التي  نيولا َ يَن رَأَيي نَيا يفَ 

.رواه  (4)
 .539الب اره: 

 بَاب: َوْقُإ الظعْهِر ِعْنَد الز َوالِ  -2

َن  -884 َن  : أََن َرسنوَل ال َيها َعن  أََن يَ  دَاَتيت  الَشيم  َتيرََ   ا
يَر   َيَقياَ   (5) َ َريَ ى الظ ه 

ن َرا  َ يََكَر الَساَعَة  َ يََكَر أََن  ايَها أنمنورً  َ قَياَل: اعاظَامً  اَعَ ى ال ما َمـْن َأَحـب  َأْن َيْسـَأَل َعـْن َشـْيءن »  مثن
ثَيَر النَياسن يفا  «ِمي َهـَذافـَْلَيْسَأْل  َفاَل َتْسأَُلوِني َعْن َشْيءن ِإل  َأْخبَـْرُتُكْم بِـِه  َمـا ُدْمـُإ ِفـي َمَقـا  َيَأك 

ثَييييَر أَن  يَيقنيييوَل:  ما    َيَقييياَل: َمييين  َأ ا  قَييياَل:  «َســـُلوِني»ال بنَكييياءا  َوَأك   َيَقييياَ  َعب يييدن ال َيييها ب ييينن  نَيا َيييَة الَسيييه 
ـــةُ » ثَييييَر أَن  يَيقنيييوَل:  «َأبُـــوَ  ُحَذاَف َ َأك  َبتَيي يييها  «َســـُلوِني»مثن ييييَنا باال َيييها َرب ييي  َيبَييييَرَك عنَميييرن َع َيييى رنك    ا َيَقييياَل: َر ا

يَل ا لاينًيي َ قَياَل: ا  َو انَيَميٍد نَباي يياَوبااإل اس    ِفــي ُعــْرِ  اُعِرَضــْإ َعلَــي  اْلَجن ـُة َوالن ــاُر آنًِفــ»  َ َسييَكَت  مثن
 .«فـََلْم َأَر َكاْلَخْيِر َوالش ر   (6)َهَذا اْلَحاِئِ  

                                                                                                  
 .أترو ا عن وقت شدق احلر :أه (1)
 .و جها :أه (2)
 . و الرل الشديد (3)
 .مجص  م و و الو ص الر فص (4)
 .ميم إن وجه الغرب : بي  الشمَ أه (5)
 .جانبه :أه -بالهحل-عرض احلاإط  (6)
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لكان  يفا  يياها الردوايَيةا دايياَلقل  (1) ديجا يفا كاَتابا العا  حلا مان  راوايَةا َأ ا منوَسىَقد   َيَقَدَ  بَيع ةن  َيا احلَ 
 .545.رواه الب اره: َومنَغايَيرَقن أَل َفاٍظ. 

يييرَأن  قييال: َكييياَن النَييخا   َعيين  َأ ا بيَييير دََق  -885 نَا يَيع ييرامن َج ايَسيييهن  َويَيق  ينَرييي د  الر ييب َن َوَأَ يييدن
َ تن  ا  نَا يَييي  ييَر َوَأَ ييدن َن  َوال َعر  ييَر إاَذا دَالَييت  الَشييم  اإَييةا  َوينَريي د  الظ ه  ييتدَ  إاَن ال ما َ السد إاَن يَهييا َمييا بيَيي  

َن َ يَييةل  ييصن َوالَشييم 
أَق َرييى ال َمداينَييةا  َييَير جا

ييَ  الييرَاواه (2) ريا َمييا قَيياَل يفا ال َمغ ييرابا  َوكَ يينبَييايا باتَييأ   (3)َوَنسا تا
 . َ قَاَل: إاَن َش  را الَ ي ما  .541.رواه الب اره: ال عاَشاءا إاَن ثين نجا الَ ي ما  مثن

 بَاب: تَْأِخيِر الظعْهِر ِإَلى اْلَعْصرِ  -9

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -886 َ َر ا ييَر  :اَومَثَانايًيي ايَبييَ ى باال َمداينَييةا َسييبي عً  : أََن النَييخا الظ ه 
َر  َوال َمغ راَب َوال عاَشاَء.   .543.رواه الب اره: َوال َعر 

 بَاب َوْقُإ اْلَعْصرِ  -11

ييرا الَرييَ َواتا  َيَقييَدَ  َقرايبًيي َ ييدايجن َأ ا بيَيير دََق  -887 َوقَيياَل يفا َ يييها الردوايَييةا َلَمييا ذََكييَر  (4) ايفا ذاك 
رَهن النَيو   دايَج بَيع َدَ ا. ال عاَشاَء: وََكاَن َيك  َ َها َواحلَ    .547.رواه الب اره: َ  قَيبي 

َا ب ينا َمالايٍ   -882 يراو ب ينا  َعن  أََن ن َسيانن إاَن بَي ا َعم  َ َ  يرن ن اإل ا يَر  مثن قَياَل: كننَيا ننَري د  ال َعر 
َر.  دن نحل  ينَر  وَن ال َعر   .548.رواه الب اره: َعو ٍم   َيَنجا

َ تن  قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  وَعن ييهن  -889 َن منر  َفاَعييةل َ يَييةل   َييَييي  ييَر َوالَشييم  ينَريي د  ال َعر 
ين  ال َمداينَيةا َع َيى أَر بَيَعيةا  َن منر  َفاَعيةل  َوبَيع يةن ال َعيَوايا ما تن إاَن ال َعَوايا   َييَيأ  ايهاحل  َوالَشيم 

يَياٍل أَو  الَيا ا   أَم 
 .555 اره: .رواه البحَن واها. 

                                                                                                  
َرهن بَاب: ( .1)   .81/  : ال َغَهتا يفا ال َمو عاَظةا َوالتَيع  ايحلا إاَذا رََأد َما َيك 
 .باقية ع ى شدق  ر ا :أه (2)
 . و و أبو النهال  سيار بن سلمة.( 3)
 . 335 ديج رقحل: .( 4)
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 بَاب: ِإْثُم َمْن فَاتـَْتُه اْلَعْصرُ  -11

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياب يييينا عنَمييييَر اَعيييين   -841 ال ــــِذي تـَُفوتُــــُه َصــــاَلُة »قَيييياَل:  : أََن َرسنييييوَل ال َييييها َر ا
  .552.رواه الب اره:  (1).«اْلَعْصِر  َكأَن َما ُوتَِر َأْهَلُه َوَماَلهُ 

 
 اْلَعْصرَ بَاب: َمْن تـََرَ   -18

َ  َعين  بينَري يَدَق  - 841 يرا   َييإاَن النَيخا يرنوا باَرييلَقا ال َعر  قَيياَل:  أَنَييهن قَياَل يفا ييَييو ٍ  ذاه َتيي حٍل: َبكد
 .553.رواه الب اره:  .«َمْن تـََرَ  َصاَلَة اْلَعْصِر فـََقْد َحِبَ  َعَمُلهُ »

 بَاب: َفْضُل َصاَلِة اْلَعْصرِ  -18

د  ييرا َعن  َجرا  -848 ِإن ُكـْم َسـتَـَرْوَن رَب ُكـْم  » َيَنظَيَر إاَن ال َقَميرا   َيَقياَل:  قَياَل: كننَيا َميَص النَيخا
ــَرْوَن َهــَذا اْلَقَمــَر  لَ ُتَضــامعوَن ِفــي ُرْؤيَِتــِه  فَــِ ْن اْســَتطَْعُتْم َأْن لَ تـََُّْلُبــوا َعَلــى َصــاَلةن قـَْبــلَ   َكَمــا تـَ

ِْ َوقـَْبــلَ  ــْم ــافْـَعُلوا طُُلــوِع الش  َ قَيييرَأَ:  «ُغُروِبَهــا َف َا َوقَيب ييَم مثن ييدا َربدييَ  قَيب ييَم طن نييوعا الَشييم  َم  َوَسييبدن  كا
 .554 . .رواه الب اره: 135.طه: . ال غنرنوبا 

يـَتَـَعـــاقـَُبونَ »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -848
ِل ِفـــيُكْم َمالَِئَكـــةس بِالل ْيــــ (2)

َُ الـ ِذيَن بَـاتُوا ِفـيكُ  ْم  َوَمالَِئَكةس بِالنـ َهاِر  َوَيْجَتِمعُـوَن ِفـي َصـاَلِة اْلَفْجـِر َوَصـاَلِة اْلَعْصـِر  ثُـم  يـَْعـُر
َنــ ــرَْكُتْم ِعَبــاِدي  فـَيَـُقولُــوَن: تـَرَْكَنــاُهْم َوُهــْم ُيَصــلعوَن  َوَأتـَيـْ اُهْم فـََيْســأَُلُهْم َوُهــَو َأْعَلــُم ِبِهــْم: َكْيــَف تـَ

 .555.رواه الب اره:  .«َوُهْم ُيَصلعونَ 

 بَاب: َمْن َأْدَرَ  رَْكَعًة ِمْن اْلَعْصِر قـَْبَل اْلَُُّروبِ  -14

َِا َأْدَرَ  َأَحــدُُكْم َسـْجَدًة ِمــْن َصـاَلِة اْلَعْصــِر  »: قَياَل: قَيياَل َرسنيولن ال َيها  وَعن يهن  -844 ِإ

                                                                                                  
 .نقص أو س ت :أه (1)
 .يتداولون :أه (2)



  

 (139) 

ُْ  فـَلْ  َِا َأْدَرَ  َسـْجَدًة ِمـْن َصـاَلِة الصعـْبِح  قـَْبـَل َأْن َتْطلُـَع قـَْبَل َأْن تـََُّْرَب الش ـْم يُـِتم  َصـالَتَُه  َوِإ
ُْ  فـَْليُِتم  َصالَتَهُ    .556.رواه الب اره:  .«الش ْم

َ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر  -845 يَص َرسنيوَل ال َيها  َر ا : أَنَيهن يَا ا بـََقـاؤُُكْم ِإن َمـ» يَيقنيولن
ِْ  ُأوتِـَي َأْهـُل التـ ـْورَاِة  َُمِم  َكَما بـَْيَن َصاَلِة اْلَعْصِر ِإَلى ُغُروِب الش ـْم َْ َلُكْم ِمْن ا ِفيَما َسَلَف قـَبـْ

َِا انـَْتَصـــَف النـ َهـــاُر َعَجـــُزوا  فَـــُأْعطُوا ِقيَراطًـــ ـــْورَاَة  فـََعِمُلـــوا َحت ـــى ِإ ْهـــُل   ثُـــم  ُأوتِـــَي أَ اِقيَراطًـــ االتـ 
ْنِجيــَل  فـََعِمُلــوا ِإلَــى َصــاَلِة اْلَعْصــِر ثُــم  َعَجــُزوا  َفــُأْعطُوا ِقيَراطًــ ْنِجيــِل اإْلِ ــا اِقيَراطًــ ااإْلِ   ثُــم  ُأوتِيَن

ِْ  فَُأْعِطيَنــا ِقيــَراطَْيِن ِقيــَراطَْيِن  فـََقــاَل َأْهــُل اْلِكَتــابـَْيِن: َأْي  ــْم اْلُقــْرآَن  فـََعِمْلَنــا ِإلَــى غُــُروِب الش 
. قَـاَل   َوَنْحـُن ُكن ـا َأْكثـَـَر َعَمـاًل اِقيَراطًـ ارَبـ َنا  َأْعطَْيَإ َهُؤَلِء ِقيَراطَْيِن ِقيَراطَْيِن  َوَأْعطَْيتَـنَـا ِقيَراطًـ

الل ــُه َعــز  َوَجــل : َهــْل ظََلْمــُتُكْم ِمــْن َأْجــرُِكْم ِمــْن َشــْيءن  قَــاُلوا: َل  قَــاَل: فـَُهــَو َفْضــِلي ُأوتِيــِه َمــْن 
 .557.رواه الب اره: . «َشاءُ أَ 

 بَاب: َوْقُإ اْلَمَِّْربِ  -15

د  َعيين  رَا اييَص ب ييَن َتييدايٍج  -846    َييَين َرييرامن َأَ ييدننَا  قَيياَل: كننَييا ننَريي د  ال َمغ ييراَب َمييَص النَييخا
رن َمَواقاَص نَيب  اها.   .559.رواه الب اره: َوإانَهن لَينب را

قَيياَل: َكيياَن النَيييخا   ب ييدا ال َيييها َعيين  َجيياباَر ب يييَن عَ  -847 ََ  يييَر رَقا  َوال َعر  َيياجا يييَر باا   ينَريي د  الظ ه 
َن نَقايَييةل  َوالَشييم 
َتَمعنييوا َعَجييَم  َوإاَذا اَوأ يانًيي اَوال َمغ ييراَب إاَذا َوَجبَييت   َوال عاَشيياَء أ يانًيي (1)   إاَذا َرآ نييحل  اج 

.  -َكاننوا أَو  َكاَن الَنخا  -َن َرآ نحل  أَب َ و ا َأَتَر  َوالر ب   ٍَ  .565.رواه الب اره: ينَر ديَها باَغَ 

 بَاب: َمْن َكرَِه َأْن يـَُقاَل لِْلَمَِّْرِب اْلِعَشاءُ  -16

ييييَبيا   -842 َ َعييين  َعب ييييدن ال َيييها ال من ََْعــــَراُب َعلَــــى اْســــِم »قَيييياَل:  : أََن النَيييخا لَ تـََِّْلبَــــن ُكْم ا
ََْعَراُب: ِهَي اْلِعَشاءُ »قَاَل:  «ِتُكْم اْلَمَِّْربِ َصالَ    .563.رواه الب اره:  .«َوتـَُقوُل ا

                                                                                                  
 .بيهاء يبا ية :أه (1)
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 بَاب: َفْضِل اْلِعَشاءِ  -17

َهياَعين  َعاإاَشييَة  -849 ييَ  اهللن َعني  : أَع ييَتحلَ  َر ا قَالَييت 
لَيي  َييًة باال عاَشياءا  َوَذلاييَ  قَيب ييَم  َرسنيولن ال َييها  (1)

دا: أَن  يَيف شنَو اإل ا  يجا يما ال َمس    َ َيانن  َ َ يرََ   َيَقياَل ألا : نَاَ  الندَساءن َوالردبي  َل ن   َيَ حل  َ  رن   َ َن قَاَل عنَمرن س 
رَُكمْ » ََْرِ  َغيـْ   .566.رواه الب اره:  .«َما يـَْنَتِظُرَها َأَحدس ِمْن َأْهِل ا

ييَيا ا  َعيين  َأ ا منوَسييى  -851 يفا   الَيييايَن قَييدامنوا َمعايي  يفا الَسييفايَنةا نينييبنوًك قَيياَل: كنن ييتن أَنَييا َوَأيب 
بَقايييصا بن  َييياَن 
َ  َوالنَييخا   (2) عان ييَد يَبييلَقا ال عاَشيياءا كنييَم لَيي  َييٍة نَيَفييرل  باال َمداينَييةا  َ َكيياَن يَيتَينَيياَوبن النَييخا

 َ نَييا النَييخا ييني هنحل    َيَوا َيق  ييَيا ا  َولَييهن بيَ  ما ييراها   َييَأع َتحَل باالَرييلَقا َ ييَن أَنَييا َوَأيب  ع ييةن الش ييغ ما يفا بَيع ييةا أَم 
ابي َهيييياَر الَ ي ييييمن 
َ َتييييرََ  النَييييخا   (3) ــــى »َ َرييييَ ى تااييييحل    َيَ َمييييا َقَهييييى يَبييييلَ َهن قَيييياَل لاَميييين  َ َهييييرَهن:  مثن َعَل

ــْيُكْم  َأن ــ ــْن نِْعَمــِة الل ــِه َعَل ــاَعَة ِرْســِلُكْم  َأْبِشــُروا  ِإن  ِم ــْن الن ــاِ، ُيَصــل ي َهــِذِه الس  َْ َأَحــدس ِم ــْي ُه َل
ــرُُكمْ  ــرُُكمْ »أَو  قَيياَل:  «َغيـْ ــاَعَة َأَحــدس َغيـْ ــِذِه الس  ــا َصــل ى َه ا قَيياَل  قَيياَل أَبنييو  «َم راه َأَه ال َك اَمتَييي   كَ يَييد 

منوَسى:  َيَرَجع َنا  َير َ ى
َا يَاع َنا مان  َرسنولا الَ ها  (4)  .567.رواه الب اره:  . ا

 بَاب: النـ ْوِم قـَْبَل اْلِعَشاِء ِلَمْن ُغِلبَ  -12

باال عاَشياءا ونَياَلاهن عنَميرن   َقيد    َ دايج: أَع يَتحَل َرسنيولن ال َيها  -851
ويف  ييا دييالقل  قاليت:  (5)

َ أَن  يَغايَت الَشَفقن  وََكاننوا ينَر  وَن  ايَما بَي  
. إاَن ثين نجا ال َ  (6)  .569.رواه الب اره: ي ما اأَلَولا

ييَ  اهللن َعني هنَمييا ويف روايييٍة َعيينا اب ييَن َعبَيياسٍ  -858   َكييَأيد أَن ظنييرن إالَي ييها قَيياَل: َ َ ييرََ  نَييخا  ال َييها  َر ا
ييعً  َن  يَيق  نييرن رَأ سنييهن َميياًء  َوا ا ييها   َيَقيياَل:  ااآل  ــْولَ َأْن َأُشــق  »يَييَدهن َع َييى رَأ سا ــْرتـُُهْم َأْن َل ــي ََم ــى أُم ِت َعَل

                                                                                                  
 .مة ال يم و نته  إن ث ج ال يموالعتمة ظ   لتم يف ظ مة ال يم (1)
 .اسحل وال بالدينة (2)
 .إذ ترق كم ش ء أكثره  انترف أو ذ ت معظمهأه:  (3)
 .مثم   كى مجص  ال   مجص  ار  (4)
 . 349 . قد  قريًبا   :( 5)
 .رقالشفق البياض اليه يبقى بعد احلم :وقيم     احلمرق اليت  بقى بعد مغيت الشمَ و   بقية شعاعها (6)
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 .«ُيَصلعوَها َهَكَذا
يها يَيَدهن:  َيبَيَدلَ  َوَ َكى اب نن َعَباٍس َكي َف َوَ َص الَنخا   َع ى رَأ سا

َ َأيَبياباعاها شييئً  (1) ين   َيب داييٍد   ابيَي   ما
َ َ يَمَها  َ َوَ َص أَط رَاَم َأيَباباعاها َعَ ى قَير نا اليرَأ سا  مثن  نار َ يا َكيَيلاَ  َع َيى اليرَأ سا  َ يَن َمَسيت  إابي َهامنيهن مثن

يَه َع َيى الر يد  ا  َا يَ ا  ال َوج  نذننا   ا َطَرَم األ 
يَيةا  كَ يينَقرديرن َوكَ ييَيب  ن ن إاكَ َكيَيلاَ .  (2) يَيةا ال دي  .رواه َونَا ا

  .571الب اره: 
 الل ْيلِ  بَاب: َوْقِإ اْلِعَشاِء ِإَلى ِنْصفِ  -19

َ َتئاٍي. -858 َا  َقاَل  ايها: َكَأيد أَن ظنرن إاَن َوبايصا َتامَاها لَيي  َوَرَود أََن
  .572.رواه الب اره:  (3)

 بَاب: َفْضِل َصاَلِة اْلَفْجرِ  -81

. «َجن ــةَ َدَخــَل الْ  (4)َمــْن َصــل ى اْلبَـــْرَدْينِ »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا منوَسييى  -854
  .574.رواه الب اره: 

 بَاب: َوْقِإ اْلَفْجرِ  -81

َا  -855 د  : أََن َدي َد ب َن ثَاباٍت َعن  أََن َ قَيامنوا إاَن َ َدثَهن  أَنَيهنحل  َ َسَيرنوا َميَص النَيخا   مثن
تدَ   َ  أَو  سا رن مَخ سا نَيهنَما  قَاَل: َقد  : َكحل  بَييي    .575.رواه الب اره: . - يَيع  ا آيَةً  -الَرلَقا. قين  تن

َم ب ييَن َسييع ٍد  -856 َ َيكنييونن سنييير َعةل  ا أَن  أنل راَك  َعيين  َسييه  قَييياَل: كنن ييتن أََ َسييَيرن يفا أَ   ايي   مثن
را َمَص َرسنولا الَ ها   .577.رواه الب اره: . يَبلََق ال َفج 

ُْ بَاب: الص اَلِة بـَْعَد اْلَفْجِر َحت   -88  ى تـَْرتَِفَع الش ْم

                                                                                                  
 .أه  را (1)
 .الرد  جانت الرأس  ا ي   الوجه (2)
ٍَ قَيالَ وأول احلديج:   . يا  ا ع قه الب اره يف يبيييه (3) َ يَبيَ ى   َأَتيَر النَيخا   :َعن  أََن يَبيَلَق ال عاَشياءا إاَن نار يفا الَ ي يما  مثن

  .2/265و غ يق التع يق:   2/52وانظر الفتن:  .«حل  سا يَبَلٍق َما اني َتَظر مننوَ اَقد  يَبَ ى الَناسن َونَامنوا  أََما إاَنكن » :مثنَ قَالَ 
 .أه الربن والعرر (4)
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َ  اهللن َعني هنَمياَعَباٍس  َعنا اب نا  -857 يي وَن  َوأَر َ يا نحل  عان يداه  َر ا قَياَل: َشيهاَد عان يداه راَجيالل َمر  ا
 َ : أََن الَنخا يرا َ يَن  عنَمرن َن  َوبَيع يَد ال َعر  يرنَا الَشيم   َيغ يرنَب. نَيَهى َعن  الَرلَقا بَيع َد الر ب نا َ َن َ ش 
 .581.رواه الب اره: 

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -852 لَ َتَحـــر ْوا ِبَصـــالَِتُكْم »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َر ا
ِْ َوَل ُغُروبـََها  .582.رواه الب اره: . «طُُلوَع الش ْم

َِا طَ »: قَيياَل اب يينن عنَمييَر: وقَيياَل َرسنييولن ال َييها  -859 ــاَلَة ِإ ِْ فَــَأخ ُروا الص  ــْم َلــَع َحاِجــُب الش 
ِْ فََأخ ُروا الص اَلَة َحت ى تََِّيبَ  َِا َغاَب َحاِجُب الش ْم   .583.رواه الب اره:  .«َحت ى تـَْرتَِفَع  َوِإ

ا  َوَعين  لاب َسيتيَ  : أََن َرسنيوَل ال َيها َ دايجن َأ ا  نَريي رََق  -861 َعتَيي   ا.  َيَقيَدَ  نَيَهيى َعين  بَييي    
(1) 
َن  َوبَيع يييدَ  يييرا َ يييَن َ    نيييَص الَشيييم  ا: نَيَهيييى َعييين  الَريييلَقا بَيع يييَد ال َفج  ها الردوايَيييةا: َوَعييين  يَبيييلَ َي  

 َودَاَل يفا  ييييا
 . َن  .584.رواه الب اره: ال َعر را َ َن  َيغ رنَب الَشم 

ِْ بَاب: َل تـَُتَحر ك الص اَلُة قـَْبَل ُغُروِب ا -88  لش ْم

َنا َرسنييوَل ال َييها  َعيين  منَعاوايَييَة  -861 بي  َ َمييا رَأَيي نَيياهن  قَيياَل: إاَنكنييحل  لَتنَريي  وَن يَبييلًَق  َلَقييد  يَبيييا
ا بَيع َد ال َعر را.  َعتَي   : الرَك    .587.رواه الب اره: ينَر ديَها  َوَلَقد  نَيَهى َعن ها. يَيع  ا

 ْلَعْصِر ِمْن اْلَفَواِئِإ َوَنْحِوَهابَاب: َما ُيَصل ى بـَْعَد ا -84

: َوالَييياه َذَ ييَت باييها  َمييا  َيرََكهنَمييا َ ييَن َلقاييَ  ال َييَه  َوَمييا  -868 َهييا قَالَييت  ييَ  اهللن َعني  َعيين  َعاإاَشييَة َر ا
ين  يَبيلَ اها قَاعاي اَلقايَ  ال َيَه  َيَعياَن َ يَن ثَيقنيَم َعين  الَريلَقا  وََكياَن ينَري د  كثيريً  ا بَيع يَد ادً ما َعتَي   : اليرَك     َيع ي ا

يييرا  وََكييياَن النَيييخا   دايف َحَا َيييَة أَن  يينثَيقديييَم َع َيييى أنَمتايييها  وََكييياَن  ال َعر  يييجا ينَرييي ديهاَما  َوكَ ينَرييي ديهاَما يفا ال َمس 
  .595.رواه الب اره: حينات  َما  نَفدفن َعني هنحل . 

َهيييا  -868 َهيييوَعني  يييَ  اهللن َعني  ييين  َرسنيييولن ال َيييها  اَر ا َعتَيييانا  ملَ  َيكن : رَك  ييير   قَالَيييت  َوكَ  ايَيييَدعنهنَما  سا
َعَتانا بَيع َد ال َعر را.  َعَتانا قَيب َم يَبلَقا الر ب نا  َورَك   .592.رواه الب اره: َعلَناَيًة: رَك 

                                                                                                  
 . 241كتاب الرلق/ باب: ما يسرت من العورق/  : .( 1)
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ََِهاِب اْلَوْقإِ  -85 َِاِن بـَْعَد  ََ  بَاب: ا

د  َعن  َأ ا قَيَتاَلَق  -864 ر نَا َمَص الَنخا يَت بانَيا يَيا  قَاَل: سا : لَيو  َعَرس  َ ًة   َيَقاَل بَيع ةن ال َقو  ا لَيي 
يَنَد «َأَخاُف َأْن تـََناُموا َعـْن الص ـاَلةِ »َرسنوَل الَ ها  قَاَل:  يَ َجعنوا  َوَأس  : أَنَيا أنوقاظنكنيحل .  َا   . قَياَل بايَللل

َ تاها  رَهن إاَن رَا ا َقَن الَنخا  باَللل َظه  تَييي  َناهن  َيَناَ    َاس  َا   َيَقياَل:     َيَغَ َبت هن َعيي  يتن الَشيم  َوَقد  طََ َص َ اجا
ثي  نَهيا قَيط . قَياَل:  «يَا ِباَلُل  َأْيَن َما قـُْلَإ » َميةل ما ِإن  الل ـَه قـَـَبَ  َأْرَواَحُكـْم »قَاَل: َما أنل قاَيت  َعَ َ  نَيو 

ِ ْن بِالن ـــاِ، بِالص ـــاَلةِ ِحـــيَن َشـــاَء  َوَرد    َيتَيَوَ يييَأ   َيَ َميييا  «َهـــا َعَلـــْيُكْم ِحـــيَن َشـــاَء  يَـــا بِـــاَلُل  قُـــْم فَـــَأ
َن َوابي َياَ ت   ار  َيَفَعت  الَشم 
  .595.رواه الب اره: قَاَ  َ َرَ ى.  (1)

ََِهاِب اْلَوْقإِ  -86  بَاب: َمْن َصل ى بِالن اِ، َجَماَعًة بـَْعَد 

يَ  اهللن َعني هنَمياَجابارا ب نا َعب دا ال َيها  َعن   -865 َن يَداا  : أََن عنَميَر ب يَن اخلَ  َيابا َر ا َجياَء ييَيو َ  اخل 
يَر  تن أنيَبي د  ال َعر  َن  َ َجَعيَم َيسنيت  كنَفياَر قينيَري ٍ   قَياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها! َميا كايد  بَيع َد َما َتَرَبت  الَشيم 

َن  َيغ ييييرنبن  قَييياَل النَييييخا  َ يييَن َكيييياَلت  الَشييي نَيييا إاَن بن  َييييياَن  َيتَيَوَ ييييأَ  «َوالل ـــِه َمــــا َصــــل ْيتـَُها»: م   َيقنم 
َ يَبيييَ ى بَيع يييَدَ ا ال َمغ يييراَب.  َن  مثن يييَر بَيع يييَد َميييا َتَربَيييت  الَشيييم   َريييلَقا  َو َيَوَ يييأ نَا َ َيييا  َ َريييَ ى ال َعر 

.رواه لا
  .596الب اره: 

ََِكَر  َوَل يُِعيُد ِإل  تِْلَك بَاب: مَ  -87 َِا  ْن َنِسَي َصاَلًة فـَْلُيَصل  ِإ
 الص اَلةَ 

َا ب ينا َمالايٍ   -866 د َعن  أََن ََِكَرَهـا  »قَياَل:    َعين  النَيخا َِا  َمـْن َنِسـَي َصـاَلًة فـَْلُيَصـل  ِإ
َِِلَك:    .597 . .رواه الب اره: 14.طه:  «يَوَأِقْم الص اَلَة ِلذِْكرِ لَ َكف ارََة َلَها ِإل  

 بَاب: الس َمِر ِفي اْلِفْقِه َواْلَخْيِر بـَْعَد اْلِعَشاءِ  -82

                                                                                                  
 .وابياض إذا تول من لون إن آتر ب  ال ون   بية الش ء إذا أسفرا :يقال  يبفت :أه (1)
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.رواه  (1).«لَـْم تـََزالُـوا ِفـي َصـاَلةن َمـا انـَْتظَـْرتُْم الص ـاَلةَ »: قَاَل: قَياَل َرسنيولن  َوَعن هن  -867
 . 655الب اره: 

اإَيي -862 يَ  اهللن َعني هنَمييا عنَمييَر  َعيينا اب ينا َويفا راوايَيٍة  ننيا  (2)ٍة َسيَنٍة  َيَقييَدَ  َ دايثنيهن: َع َيى رَأ َس ما  َر ا
ََْرِ  َأَحــدس »: قَيياَل النَييخا   ــْن ُهــَو اْليَـــْوَم َعَلــى َظْهــِر ا َقــى ِمم  ينرايييدن باييَيلاَ  أَنَيَهييا خَت ييرا ن َذلاييَ   «لَ يـَبـْ
  .651.رواه الب اره: ال َقر َن. 

ََْهلِ  بَاب: -89  الس َمِر َمَع الض ْيِف َوا

يييٍر  -869 ييَ  اهللن َعني هنَمييياَعيين  َعب يييدا الييَرمح َنا ب ييينا َأ ا َبك  يييَياَب الر ييَفةا َر ا : أََن َأيب 
 اَكييياننوا أننَاًسييي (3)

 َ ْس َأْو  َمْن َكاَن ِعْنَدُه طََعـاُم اثـْنَــْيِن فـَْليَـْذَهْب بِثَالِـثن »قَاَل:   ينَقرَاَء  َوأََن الَنخا َوِإْن َأْربَـعس َفَخـاِم
ٍر َجياَء باَثلَثَيٍة  َيان  ََ َق النَيخا   «َساِد،س  ه  َيلَ أَل را  - باَعَشيرٍَق  قَياَل:  َيهنيَو أَنَيا َوَأ ا َوأنمدي  َوأََن أَبَا َبك 

ييرََأِتا َوَتييالا ل  ييٍر  َوإاَن أَبَيي (4)- قَياَل: َوام  َ بَيي ييتا َأ ا َبك  نَينَييا َوبيَيي   د بَييي  ييٍر  َيَعَشييى عان ييَد النَييخا َ لَباييَج ا َبك    مثن
َ َرَجييَص  َيَ باييَج َ ييَن  َيَعَشييى النَييخا   يين  الَ ي ييما َمييا َ ي ييجن يبنيي دَيت  ال عاَشيياءن  مثن   َ َجيياَء بَيع ييَد َمييا َمَهييى ما

رَأَ نيييهن:  يييَيا ا َ َشييياَء ال َيييهن  قَالَيييت  لَيييهن ام  : َ يييي فاَ    أَو   - َوَميييا َ َبَسيييَ  َعييين  َأ   َميييا  قَييياَل: أَوَ  -قَالَيييت 
: أَبيَييو ا َ ييَن جتَايي َء  قَييد  عنرا نييوا  َييأَبَيو ا  َعَشييي تايهاحل   قَالَييت 
َتبَييأ تن   َيَقيياَل: يَييا  (5) قَيياَل:  َييَيَ ب تن أَنَييا  َات 

تنن ثَيرن 
  َوامي ن الَ ها! َما كننَيا نَأ تنيين اأَط َعمنهن أَبَدً    َيَقاَل: َوالَ ها كَ اَوقَاَل: كن نوا كَ َ نايئً  (7)َ َجدََع َوَسَت  (6)

                                                                                                  
  ليييا  هييو 139يف كتيياب الو ييوء/ بياب: ميين مل ييير الو ييوء إك مين ال ييرج /  :  ن  يديج أ   ريييرق ( . قيد   عنيياه ميي1)

 من الوا ص الكررق يف ال ترر .
 . 97كتاب الع حل/ باب: السمر يف الع حل/  : .( 2)
أل يحل كيانوا يريفون ع يى  وأبعيد مين قيال أ يحل ييوا بييل      سقيفة مظ  ة كانت  أوه إليهيا السياك  يف السيجد النبيوه (3)

 .باب السجد
 ( .6/596.قاإم ذل   و أبو عثمان النهده الراوه عن عبد الرمحن  كأنه ش  يف ذل . قاله يف الفتن ) (4)
 .ا دية -بالهحل-والعرا ة   عرض ع يهحل ال عا   امتنعوا :أه (5)
 .كأنه استيقره   والغنثر ذباب  أيب ية :وقيم  النون داإدق و و مأتوذ من الغثر و و السقوط :قيم (6)
 .أه لعا ع يه بالق ص : جدع وست (7)
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َمٍة إاكَ َربَا مان  لنق 
َيا َكانَيت  قَيب يَم َذلايَ    (1) ثَيَر  ا َها  قَاَل: َ َن َشباعنوا  َويَباَرت  َأك  ني  ثَيرن ما َف اَها َأك  مان  َأس 

ٍر  َإاَذا  اَ  َكَما  اَ  أَو   َها أَبنو َبك  يَت بَي ا  ايرَاٍس  َميا َ يَيا   َيَنَظَر إالَيي  رَأَ اها: يَا أنت  م  َها   َيَقاَل كا ني  ثَيرن ما َأك 
يرٍ  َهيا أَبنيو َبك  ني  َهيا قَيب يَم َذلايَ  بايَثَل ا َميرَاٍت   ََأَكيَم ما ني  ثَييرن ما َن َأك  : َك َوقينيرَقا َعي ي ا   َايَ  اآل   َوقَياَل: قَاَلت 

د  - يَيع  ا  َايَنهن  - َكاَن َذلاَ  مان  الَشي  َانا   إاَ َا َ مَحََ َهيا إاَن النَيخا َميًة  مثن َهيا لنق  ني  َ َأَكيَم ما يَبَيت   مثن  ََأيب 
ييدل  َ َمَهييى اأَلَجييمن   َيَفرَقَينَييا اثي نَييا َعَشييَر رجييًل  َ قَيييو ٍ  َعق  نَينَييا َوبيَيي   ييني هنحل  عان ييَدهن  وََكيياَن بَييي    َمييَص كنييمد َرجنييٍم ما

َها َأمج َعنوَن  أَو  َكَما قَاَل. أننَاسل  الَ هن أَع َ حلن   ني    .652.رواه الب اره: َكحل  َمَص كنمد َرجنٍم   ََأَك نوا ما

(11) 

َِانِ  ََ َواِب ا  ِكَتاب أبـْ
َِانِ  -1 ََ  بَاب: َبْدُء ا

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -871 يييَ  قَيييدامنوا ال َمدا   َر ا ييي امنوَن  ا : َكييياَن ال منس  ينَيييَة  َكييياَن يَيقنيييولن
جَي َتماعنييوَن  َيَيَتَييَيننييوَن الَرييلََق 
ََ ييننَيياَلد َ َييا   َيَتَكَ منييوا يوًميي (2) يفا َذلاييَ    َيَقيياَل بَيع هنييهنحل : اختَاييينوا  الَييي 

ث َم نَاقنوسا الَنَراَرد  َوقَاَل بَيع هنهنحل : َبم  بنوقً  انَاقنوسً  : أ (3)اما ث َم قَير نا ال يَيهنولا   َيَقاَل عنَميرن َعثنيوَن ما َوك  َيبي 
  .654.رواه الب اره:  .«يَا ِباَلُل  ُقْم فـََناِد بِالص اَلةِ »: يينَنالاه باالَرلَقا   َيَقاَل َرسنولن الَ ها  رجًل 

َِاُن َمثْـَنى -8 ََ  بَاب: ا

871-  ٍَ يَفَص اأَلَذاَن  َعن  أََن يَر بايَللل أَن  َيش  قَاَل: أنما
قَاَمي (4) قَاَميةَ َوأَن  ينيو اَر اإل ا .رواه . َة  إاكَ اإل ا

  .655الب اره: 
ِِينِ  -8  بَاب: َفْضِل الت ْأ

                                                                                                  
 .دال :أه (1)
 .وقتها :أه  ي  بون  ينها :أه (2)
 . و ش ء جموم ينف   يه (3)
 .الشفص البو  والو ر الوا د :قال القتيخ .يقوله دوًجا دوًجا :أه (4)
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َِا نُوِدَي لِلص اَلِة  َأْدبـََر الش ـْيطَاُن َولَـُه »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -878 ِإ
َِا ُقِضــَى الن ــ يَن  فَــِ  ِِ َِا ثـُــو َب بِالص ــاَلةِ ُضــَراطس  َحت ــى لَ َيْســَمَع الت ــْأ ــَر   (1)َداَء َأقْـَبــَل  َحت ــى ِإ َأْدبـَ
َِا ُقِضــَى الت ْثِويــَب َأقْـَبــَل  َحت ــى َيْخِطــرَ  ُِْكــْر   (2)َحت ــى ِإ ــْر َكــَذا  ا ُِْك ــْيَن اْلَمــْرِء َونـَْفِســِه  يـَُقــوُل: ا بـَ
  .658.رواه الب اره:  .«ْدِري َكْم َصل ىلَ يَ  (3)َكَذا  ِلَما َلْم َيُكْن يَْذُكُر  َحت ى َيَظل  الر ُجلُ 

 بَاب: رَْفِع الص ْوِت بِالن َداءِ  -4

راَه  -878 :  قَياَل: يَاع يتن َرسنيولا ال َيها  َعن  َأ ا َسعايٍد اخل نيد  ِإنـ ُه لَ َيْسـَمُع َمـَدك »يَيقنيولن
ِ نِ  ْس َوَل َشْيءس  ِإل  َشهِ  (4)َصْوِت اْلُمَؤ   .659.رواه الب اره:  .«َد َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِجن  َوَل ِإْن

َماءِ  -5 َِاِن ِمْن الد  ََ  بَاب: َما ُيْحَقُن بِا

َا  -874 َ َعييين  أَنَييي ًمييي  : أََن النَيييخا يييباَن اَكييياَن إاَذا َتيييبَا بانَيييا قَيو  ييين  يَيغ يييبنو بانَيييا َ يييَن ينر    ملَ  َيكن
َمص  أََذانً  َكفَ   اَويَين ظنَر   َإان  يَاَص أََذانً    .615.رواه الب اره: أََتاَر َعَ ي هاحل .  اَعني هنحل   َوإان  ملَ  َيس 

َِا َسِمَع اْلُمَناِدي -6  بَاب: َما يـَُقوُل ِإ

راهد  -875 َِا َسِمْعُتْم الن َداَء فـَُقولُـوا ِمثْـَل »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  ِإ
ِ نُ  َما يـَُقولُ    .611.رواه الب اره:  .«اْلُمَؤ
لاييها:  َعيين  منَعاوايَييَة  -876 ثي  َييهن إاَن قَيو  َوَلَمييا قَيياَل: َ ييَ    «َرُســوُل الل ــهِ  اَوَأْشــَهُد َأن  محمــدً »ما

َة ِإل  بِالل ــهِ »َع َييى الَرييلَقا قَيياَل:  ــو  ــْوَل َولَ قـُ «لَ َح
.  حل  َوقَيياَل: َ َكييَيا يَاع ييتن نَباييَيكن  (5) .رواه يَيقنييولن

  .612الب اره: 

                                                                                                  
 .لع  إليها :أه (1)
 .وسوسي :أه  بكسر ال اء ومنهحل من يهمها (2)
 .يرري :يظم الرجم أه (3)
 .تايا ه ومنتهاه :أه (4)
 .اكنررام :وقيم  احلول احلي ة :وقيم  ك  ركة إك باهلل :أه «ك  ول وك قوق» :قوله (5)
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 بَاب: الدعَعاِء ِعْنَد الن َداءِ  -7

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها  -877 ــاَل ِحــيَن »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َر ا ــْن َق َم
ـــِة  وَ  ـــِذِه الـــد ْعَوِة الت ام  ـــِة  آِت محمـــدً َيْســـَمُع الن ـــَداَء: الل ُهـــم  َرب  َه ـــاَلِة اْلَقائَِم ـــيَلةَ  االص   (1)اْلَوِس

.رواه الب ياره:  .«الـ ِذي َوَعْدتَـُه  َحل ـْإ لَـُه َشـَفاَعِتي يـَـْوَم اْلِقَياَمـةِ  اَمْحُمـودً  اَواْلَفِضيَلَة  َوابـَْعْثُه َمَقاًمـ
614.  

َِانِ  -2 ََ  بَاب: اِلْسِتَهاِم ِفي ا

َلْو يـَْعَلُم الن ـاُ، َمـا ِفـي الن ـَداِء َوالص ـف  »قَاَل:  َن َرسنوَل الَ ها : أَ َعن  َأ ا  نَريي رََق  -872
ََو ِل  ثُـــم  لَــــْم َيِجـــُدوا ِإل  َأْن َيْســــَتِهُموا َعَلْيــــِه َلْســـتَـَهُموا  َولَــــْو يـَْعَلُمــــوَن َمـــا ِفــــي التـ ْهِجيــــِر  (2)ا

وً َلْسَتبَـُقوا ِإلَْيِه  َوَلْو يـَْعَلُموَن َما فِ    .615.رواه الب اره:  .«(3)اي اْلَعَتَمِة َوالصعْبِح لَتـَْوُهَما َوَلْو َحبـْ

َِا َكاَن َلُه َمْن ُيْخِبُرهُ  -9 ََْعَمى ِإ َِاِن ا  بَاب: َأ

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -879 ِ ُن بَِلْيـــلن   ِإن  بِـــاَلًل »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َر ا يـُـــَؤ
أَع َميى  كَ ييننَييالاه َ يَن يينَقيياَل لَييهن:  قَيياَل: وََكياَن رجييًل  «ُكلُـوا َواْشــَربُوا َحت ـى يـُنَــاِدَي ابْــُن ُأم  َمْكتُـومن فَ 

َت.  َت َأيب َبي    .617.رواه الب اره: َأيب َبي 

َِاِن بـَْعَد اْلَفْجرِ  -11 ََ  بَاب: ا

َرييةن  -821 َهيياَعيين  َ ف  ييَ  اهللن َعني  َكيياَن إاَذا اع َتَكييَف ال منييَؤذدنن لا ر ييب نا   َل ال َييها : أََن َرسنييو َر ا
(4) 

ا قَيب َم أَن   ينَقاَ  الَرلَقن.  ا َتفايَفتَي   َعتَي     .618.رواه الب اره: َوبََدا الر ب نن  يَبَ ى رَك 

َِاِن قـَْبَل اْلَفْجرِ  -11 ََ  بَاب: ا

                                                                                                  
 .   منبلة يف اعنة (1)
 .يقرعوا بالسها  :أه (2)
 .و و د ف حروص يقال لن د ف ع ى إستة أو ع ى يديه ورج يه  د ًفا :أه (3)
 .انترت قاإًما يراقت الفجر :أه (4)
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يييعنوٍل  -821 د   َعييين  الَعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َمس   الَ يَْمـــنَـَعن  َأَحـــدَُكْم  َأْو أحـــدً »قَييياَل:  نَيييخا
ِ ُن  َِاُن بِـــاَللن ِمــْن َســـُحورِِه  فَِ نـ ـُه يـُـــَؤ بَِلْيـــلن  لِيَـْرِجــَع قَـــائَِمُكْم  َولِيـَُنب ـــَه  –َأْو يـُنَــاِدي  -ِمــْنُكْم  َأ
ـــْبحُ  َْ َأْن يـَُقـــوَل اْلَفْجـــُر  َأْو الصع ـــْي باَأيَبييياباعاها  َوَر َيَعَهيييا إاَن  َييييو ان  َوطَأ طَيييأَ إاَن َوقَييياَل  «نَـــائَِمُكْم  َوَل

ييَفمن  َ ييَن يَيقنييوَل َ َكييَيا ييرين باَسييَبابَيتَيي ها  ،َأس  ينشا
َالاييها.  (1) َ َمييَدَ ا َعيين   َايناييها َواا ييَرد  مثن نت  َا  َيييو َا األ  ييَداإن إا  

  .621.رواه الب اره: 

َِاِن َواإْلِ  -18 َ َْ  قَاَمِة بَاب: َكْم بـَْيَن ا

د  -828 نيَبيا
َِانـَـْيِن َصـاَلةس »قَياَل:  : أََن َرسنيوَل ال َيها َعن  َعب يدا ال َيها ب ينا منَغَفيٍم ال  بـَـْيَن ُكـل  َأ

  .624.رواه الب اره:  .«ِلَمْن َشاءَ  - اثلثً  -

َِانـَـْيِن َصـالَ »َويفا راوايَيٍة:  َِانـَـْيِن َصـاَلةس  بـَـْيَن ُكــل  َأ َ قَياَل يفا الثَالاثَيةا:  «ةس بـَـْيَن ُكـل  َأ  .«ِلَمـْن َشــاءَ »مثن
  .627.رواه الب اره: 

َا بيينا ماليي ٍ . (18)  قييا  نيياسل ميين أيبيييابا النييخد   قييال: كييان الييؤذدنن إذا أََذنَ   عيين أنيي
يكيين  بييَ   ومل ينَريي  وَن الييرَكعت ا قبييَم الغييرابا   و ييحل كيييل َ   يين َ ييرنَ  النييخ    يبتييداروَن الَسييوارهَ 

قامةا ش ء.   األذانا واإلا
 . 625.رواه الب اره:  (3). مل َيكن  بَيَنهما إك ق يم (2)ل الراوه:قا

ِ نس َواِحدس  -18 ِ ْن ِفي الس َفِر ُمَؤ  بَاب: َمْن قَاَل: لِيُـَؤ

َ  َعيين  َمالايي ا ب يينا احل نييَوي را ا  -828 يين  قَييي قَيياَل: أَ َيي ييتن النَييخا نَييا عان ييَدهن يفا نَيَفييٍر ما و ما    َأََقم 
يًمييي يييرايَن لَيي  َيييًة  وََكييياَن َر ا قَيَنا إاَن أََ الاينَيييا  قَييياَل: اَر ايًقييي اعاش  ـــيِهْم  »   َيَ َميييا رََأد َشيييو  اْرِجُعـــوا َفُكونُـــوا ِف

                                                                                                  
 . ثنية سبابة و   اإليببص اليت جبنت اإلتا  (1)
 ( . و شعبة بن احلجا   أ د رجال سند احلديج .2)

د  ب نا  َمر َثدا .َويفا راَوايٍَة َعن   (3) َبَة ب َن َعاماٍر اع نَه اَ  :قَالَ  َعب دا الَ ها ال يَيَبيا بنيَ  ماين  َأ ا  : َيقن  يتن  أَ َيي تن عنق  ا قَيب يَم  مَاييحلٍ  َأكَ أنع جا َعتَيي   يَير َكيصن رَك 
بَييةن  .  َيَقيياَل عنق  ييدا َرسنييولا ال َييها  :يَبييَلقا ال َمغ ييرابا َع نييهن َع َييى َعه  نَييا نَيف  . )رواه الب يياره: الش ييغ من  :قَييالَ   َ َمييا َ  نَيعنييَ  اآلنَ  :. قين  ييتن إانَييا كن

1184. ) 
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ِ ْن َلُكــْم َأَحــدُُكْم  َوْليَـــُؤم كُ  ــَؤ َِا َحَضــَرْت الص ــاَلُة فـَْليـُ .رواه  .«ْم َأْكبَــــرُُكمْ َوَعل ُمــوُهْم  َوَصــلعوا  فَــِ 
  .628الب اره: 

قَاَمةِ  -14 َِا َكانُوا َجَماَعًة َواإْلِ َِاِن ِلْلُمَساِفِر ِإ َ َْ  بَاب: ا

َ  وَعن هن  -824 َِا َأنـُْتَمـا »: ينراييَدانا الَسيَفَر   َيَقياَل النَيخا   يفا راوايَيٍة: أَ َيى رجيلن النَيخا ِإ
ِ نَا  ثُ    .635.رواه الب اره:  .«م  َأِقيَما  ثُم  لِيَـُؤم ُكَما َأْكبَـرُُكَماَخَرْجُتَما  فََأ

َرد:  يفا راوايَةٍ  َعن هن .وَ  (18)   .631.رواه الب اره:  . «َوَصلعوا َكَما رََأيـُْتُموِني ُأَصل ي»أنت 

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعيينا اب يينا  -825 َ يَيقنييولن  امنرن منَؤذدنًييَكيياَن يَييأ    : أََن َرسنييوَل ال َييها َر ا يينييَؤذدنن  مثن
َ ةا ال َباراَلقا  أَو  ال َم اريَقا يفا الَسَفرا.  «َألَ َصلعوا ِفي الر َحالِ »َعَ ى إاث راها:    .632.رواه الب اره: يفا الَ يي 

َنا الص اَلةُ  -15  بَاب: قـَْوِل الر ُجِل فَاتـَتـْ

د  قَياَل: َعن  َأ ا قَيَتاَلَق  -826 َنَميا حَن ينن ننَري د  َميَص النَيخا يَص َجَ بَيَة الراَجياٍل   َيَ َميا بَييي    إاذ  يَا
(1)َمـا َشـْأنُُكْم »يَبَ ى قَياَل: 

يتَيع َج  َنا إاَن الَريلَقا. قَياَل:  « َِا َأتـَْيـُتْم الص ـاَلَة »قَيالنوا: اس  فَـالَ تـَْفَعلُـوا  ِإ
 . 635.رواه الب اره:  .«رَْكُتْم َفَصلعوا  َوَما فَاَتُكْم فَأَتِمعوافـََعَلْيُكْم بِالس ِكيَنِة  َفَما َأدْ 

د    نَريي ييرََق  َعيين  َأ ا .َويفا راَوايَييٍة  (14) ــَة فَاْمُشــوا ِإَلــى » :قَييالَ   َعيينا النَييخا َِا َســِمْعُتُم اإِلقَاَم ِإ
.رواه  . «وا  َفَما َأْدرَْكُتْم َفَصلعوا َوَما فَاَتُكْم فَـأَتِمعواالص اَلِة  َوَعَلْيُكْم بِالس ِكيَنِة َواْلَوقَاِر َولَ ُتْسرِعُ 

 .636الب اره: 
(2)

 

قَاَمِة  -16 َماَم ِعْنَد اإْلِ َِا رََأْوا اإْلِ  بَاب: َمَتى يـَُقوُم الن اُ، ِإ

ــالَ تـَُقوُمــوا حَ »:   قَيياَل َرسنييولن ال َييها وَعن ييهن  -827 ــاَلُة  َف َِا أُِقيَمــْإ الص   .«ت ــى تـََرْونِــيِإ
  .637.رواه الب اره: 

                                                                                                  
 .مركحلما ت بكحل أو أ :أه (1)
َعى إاَن الَرَلقا  َول َيأ تا باالَسكايَنةا َوال َوقَارا . (2)   .باب َك َيس 
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 638.رواه الب اره:  . «َوَعَلْيُكْم بِالس ِكيَنةِ ».دَاَل يفا راَوايٍَة:  (15)
(1) 

قَاَمةِ  -17 َماِم تـَْعِرُ  َلُه اْلَحاَجُة بـَْعَد اإْلِ  بَاب: اإْلِ

َا  -822 دا  َ َميا  رجيًل  ييننَياجا  قَاَل: أنقايَمت  الَرلَقن َوالَنخا   َعن  أََن يجا يفا َجانايتا ال َمس 
  .642.رواه الب اره: قَاَ  إاَن الَرلَقا َ َن نَاَ  ال َقو  ن. 

 )أبواب صالة الجماعة واإلمامة(

 بَاب: ُوُجوِب َصاَلِة اْلَجَماَعةِ  -12
يَــِدِه  َلَقــْد َهَمْمــُإ َأْن َوال ــِذي نـَْفِســي بِ »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َيها َعين  َأ ا  نَريي ييرََق  -829

ِ َن َلَهـا  ثُـم  آُمـَر رجـاًل  ـَؤ فـَيَــُؤم  الن ـاَ،  ثُـم  ُأَخـاِلَف  آُمَر ِبَحَطبن فـَُيْحَطَب  ثُم  آُمـَر بِالص ـاَلِة فـَيـُ
 (3)اُهْم َأن ــُه َيِجــُد َعْرقًــفَــُأَحر َ  َعلَـْيِهْم بـُيُــوتـَُهْم  َوال ــِذي نـَْفِســي بِيَـِدِه  لَــْو يـَْعلَــُم َأَحـدُ  (2)ِإلَـى رَِجــالن 

  َأْو ِمْرَماتـَْينِ اَسِمينً 
  .644.رواه الب اره:  .«َحَسَنتَـْيِن  َلَشِهَد اْلِعَشاءَ  (4)

 بَاب: َفْضُل َصاَلِة اْلَجَماَعةِ  -19

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعيينا اب يينا  -891 ــةِ »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َر ا تـَْفُضــُل  َصــاَلُة اْلَجَماَع
  .645.رواه الب اره: . «ِبَسْبعن َوِعْشرِيَن َدرََجةً  (5)َصاَلَة اْلَفذ  

                                                                                                  
ًل  َول يَيقنحل  باالَسكايَنةا َوال َوقَارا .باب:  (1) تَيع جا َعى إاَن الَرَلقا منس    .كَ َيس 
 .أو أتالف ظنهحل إياه مشتغًل بالرلق آلتي حل ع ى ترق  أقرد حل من ت فهحل :أه (2)
العييرا وا ييد  :وقييال تييريه  العييراا عظييحل ك حليحل ع يييه ومييا ع يييه حلييحل  هييو عييرا :قييال اخل يييم   يو العظييحل ع يييه بقييية ميين ال يييحل (3)

 .ومث ه رذال مجص رذل  العراا
 :وقييم   ع يى  ييا الييحل أيبي ية  ميا بي  ظ في  الشياق مين ال ييحل :-بكسير الييحل وبفتيهيا أيًهيا-الرمياق  :قال أبو عبيد وتريه (4)

 ييو سيهحل ي عييت بييه يف كيو   ييراب  ميين رميى بييه  ثبييت  :وقييم   ياليحل داإييدق و يي  مكسيورق قييوًك وا ييًدا   يو السييهحل الييه يرميي  بييه
 .ود السبقجالرما ان السهمان ال يان يرم  تما الرجم  ي :وقيم  ع ى الكو  ت ت

 .النفرل :أه (5)
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 بَاب: َفْضِل َصاَلِة اْلَفْجِر ِفي َجَماَعةن  -81

:  قَاَل: يَاع تن َرسنوَل الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -891 تـَْفُضُل َصـاَلُة اْلَجِميـِع َصـاَلَة »يَيقنولن
ــْزءً َأَحــدُِكْم َوْحــ ْن َوِعْشــرِيَن ُج ــُة النـ َهــاِر ِفــي َصــاَلِة اَدُه ِبَخْمــ   َوَتْجَتِمــُع َمالَِئَكــُة الل ْيــِل َوَمالَِئَك

ييئ تنحل   «اْلَفْجــرِ  َ قَيياَل أَبنييو  نَريي ييرََق:  َيياقي َرءنوا إان  شا ييهنولً مثن ييرا َكيياَن َمش   . .رواه 78.اإلسييراء:  اإاَن قينيير آَن ال َفج 
  .648الب اره: 

ِفــي الص ــاَلِة َأبـَْعــُدُهْم  اَأْعظَــُم الن ــاِ، َأْجــرً »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  َأ ا منوَسييى  -898
َمــاِم  َأْعظَــُم َأْجــرً  ِمــْن ال ـــِذي  افَأَبـَْعــُدُهْم َمْمًشــى  َوالـ ـِذي يـَْنَتِظــُر الص ــاَلَة َحت ــى ُيَصـــل يَـَها َمــَع اإْلِ

  .651اه الب اره: .رو . «ُيَصل ي ثُم  يـََنامُ 

 بَاب: َفْضِل التـ ْهِجيِر ِإَلى الظعْهرِ  -81

ـــا رَُجـــلس يَْمِشـــي ِبَطرِيـــقن  َوَجـــَد »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -898 َنَم بـَيـْ
  .652واه الب اره: .ر . «فـََََّفَر َلهُ  (1)ُغْصَن َشْو ن َعَلى الط رِيِق فََأخ َرُه  َفَشَكَر الل ُه َلهُ 

َ قَيياَل:  ــِهيدُ »مثن ــَهَداُء َخْمَســةس: اْلَمْطُعــوُن  َواْلَمْبطُــوُن  َواْلََّرِيــُق  َوَصــاِحُب اْلَهــْدِم  َوالش   (2)الشع
  .653.رواه الب اره:  (3)َوبَاقا  احَلدايجا  َيَقَدَ . .«ِفي َسِبيِل الل هِ 

 بَاب: اْحِتَساِب اْْلثَارِ  -88

ٍَ َعيين  أَ  -894 د  ا: أََن بَييي ا َسييي اَمَة أَرَالنوا أَن  يَيَتَيَولنيييوا َعييين  َمنَيييادا ااحل    َييَين بالنيييوا َقرايبًييينَييي ييين  النَيييخا ما

                                                                                                  
معنياه الييه يييكر عنيده الق ييم مين عميم عبياله  يهياعف  :قييم  سي والشيكور مين أيياء اهلل  عيان احل  ر   اهلل عنه :أه (1)

 .الرا   بالق يم من الشكر :وقيم   حل ثوابه
الشيهيد  :وقييم  ألن اهلل وملإكتيه شيهدوا ليه باعنية :وقييم  ليه مين اخليري والنبلية عنيد مو يه ي  شهيًدا ألنيه يشيا د ميا :قيم (2)

ألن ملإكية الرمحية  :وقييم بيم أ يياء عنيد رتيحل :كأنيه  يأول قوليه  عيان   نهر بن ايم يا قول ال :قال أبو عبيد ا روه  احل 
 .ألنه  ن يشهد ع ى األمحل قب ه :وقيم  ألنه قا  بشهالق احلق يف اهلل :وقيم   شهد له

 . 378باب: اكستها  يف األذان/  : .( 3)
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 قَاَل: َ َكراَه َرسنولن الَ ها    أَن  يينع رنوا ال َمدايَنَة
.رواه الب ياره:  .«َألَ َتْحَتِسـُبوَن آثَـارَُكمْ » َيَقياَل:  (1)

656.  

 : َفْضِل َصاَلِة اْلِعَشاِء ِفي اْلَجَماَعةِ بَاب -88

ـــْن »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -895 ـــاِفِقيَن ِم َْ َصـــاَلةس َأثـَْقـــَل َعَلـــى اْلُمَن ـــْي َل
وً    .657.رواه الب اره: . «ااْلَفْجِر َواْلِعَشاِء  َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِفيِهَما لَتـَْوُهَما َوَلْو َحبـْ

َْ ِفي اْلَمْسِجِد يـَْنَتِظُر الص اَلَة  َوَفْضِل اْلَمَساِجدِ  -84  بَاب: َمْن َجَل

د  وَعن ييهن  -896 ــْوَم لَ ِظــل  ِإل  ِظلعــُه: »قَيياَل:  َعيين  النَييخا َعةس يُِظلعُهــْم الل ــُه ِفــي ِظل ــِه  يـَ َســبـْ
َمـاُم اْلَعـاِدُل  َوَشـاب  َنَشــأَ ِفـي ِعبَـاَدِة  رَب ــِه  َورَُجـلس قـَْلبُـُه ُمَعل ـقس ِفــي اْلَمَسـاِجِد  َورجـالن َتَحاب ــا اإْلِ

َِاُت َمْنِصـبن  ِفي الل ـِه  اْجَتَمَعـا َعَلْيـِه َوتـََفر قَـا َعَلْيـِه  َورَُجـلس طََلَبْتـُه اْمـَرَأةس 
َوَجَمـالن  فـََقـاَل: ِإنـ ي  (2)

ََِكـَر الل ـَه َخالِيًـَأَخاُف الل َه  َورَُجلس َتَصد َ   َأْخَفى َحت ى   اَل تـَْعَلَم ِشَمالُُه َما تـُْنِفُق يَِميُنُه  َورَُجلس 
َناهُ    .665.رواه الب اره:  .«فـََفاَضْإ َعيـْ

 بَاب: َفْضِل َمْن َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجِد َوَمْن رَاحَ  -85

د وَعن هن  -897 اَح  َأَعـد  الل ـُه لَـُه نـُُزلَـُه ِمـْن َمْن َغَدا ِإلَـى اْلَمْسـِجِد َورَ »قَياَل:    َعن  الَنخا
  .662.رواه الب اره:  .«اْلَجن ِة  ُكل َما َغَدا َأْو رَاحَ 

َِا أُِقيَمْإ الص اَلُة َفاَل َصاَلَة ِإل  اْلَمْكُتوبَةَ  -86  بَاب: ِإ

نَيَة  رجيًل  -892 ين  اأَلد لا  َعن  َعب دا الَ ها ب نا َمالاٍ  اب نا كنَيي   رََأد رجيًل  َن َرسنيوَل ال َيها : أَ ما
ا   َيَ َميا ان َريَرَم َرسنيولن ال َيها  َعتَيي   َكَ  بايها النَياسن  َوقَياَل لَيهن َرسنيولن  َوَقد  أنقايَمت  الَرلَقن ينَر د  رَك 

  . 663.رواه الب اره:  .«  ا   الصعْبَح َأْربـَعً االصعْبَح َأْربـَعً »: الَ ها 

                                                                                                  
 .ألرضوالعراء الفهاء من ا  خت و  ترتك عراء : عرد الدينة أه (1)
 .ونراب كم ش ء أيب ه  قدر ور عة :أه (2)
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 د  اْلَمرِيِ  َأْن َيْشَهَد اْلَجَماَعةَ بَاب: حَ  -87

َهياَعن  َعاإاَشَة  -899 يَ  اهللن َعني  : َلَميا َميراَض َرسنيولن ال َيها  َر ا َمَرَ يهن الَيياه َمياَت  اييها   قَالَيت 
ــُروا َأبَــا َبْكــرن فـَْلُيَصــل  بِالن ــا،ِ »َ َيَهييَرت  الَرييلَقن   َييأنذدَن   َيَقيياَل:  ييٍر َرجنييمل َ قايييَم لَييهن:  «ُم إاَن أَبَييا َبك 

يفل  َأسا
َت اص  أَن  ينَر دَ  باالَناسا  َوأََعياَل  ََأَعيالنوا لَيهن   ََأَعياَل الثَالاثَيَة  َيَقيا (1) َل: إاَذا قَاَ  يفا َمَقاماَ  ملَ  َيس 

ٍر َ َرَ ى   َيَوَجَد النَيخا   َ َ رََ  أَبنو «ِإن ُكن  َصَواِحُب يُوُسَف  ُمُروا َأبَا َبْكرن فـَْلُيَصل  بِالن ا،ِ »  َبك 
َفًة  َ َ رََ  يينَهاَلد ها تا مان  نَيف سا
يٍر  (2) ين  ال َوَجيصا   َيَأرَاَل أَبنيو َبك  َ ي يها َ ن َيانا ما ا  َكَأيد أَن ظنرن راج  َ َرجنَ    بَي  
َميييأَ إالَي يييها النَيييخا   َ أن  أَن  يَيتَيييَأَتَر   ََأو  ََ إاَن َجن بايييها. وََكييياَن النَييييخا  أَن  َمَكانَيييَ   مثن َ بايييها َ يييَن َج َييي  ِتا

ٍر  ٍر ينَر د  باَرلَ اها  َوالَناسن ينَر  وَن باَرلَقا َأ ا َبك   .  ينَر د   َوأَبنو َبك 
ٍر ينَر د  قَاإامً  ٍر  َ َكاَن أَبنو َبك  ََ َعن  َيَسارا َأ ا َبك    .664الب اره:  .رواه (3).اَويفا راوايٍَة: َجَ 

َهيياوَعن هييا  -411 ييَ  اهللن َعني  ييَتأ َذَن قالييت: َلَمييا ثَيقنييَم النَييخا   :يفا راَوايييةٍ  َر ا ييَتَد َوَجعنييهن  اس    َواش 
ََرَض يفا بَيي يتا   ََأذاَن َلهن. َوبَاقا  احَلدايجا  َيَقَدَ  آنافً    .665.رواه الب اره:  (4).اأَد َواَجهن أَن   ن

َماُم ِبَمْن َحَضَر  َوَهْل َيْخُطُب يـَْوَم اْلُجُمَعِة بَاب -82 : َهْل ُيَصل ي اإْلِ
 ِفي اْلَمَطِر 

يَ  اهللن َعني هنَمياَعنا اب نن َعبَياٍس  -411 : أَنَيهن َت َيَت النَياَس يفا ييَيو ٍ  ذاه َرل ٍ  َر ا
 َيَأَمَر ال منيَؤذدَن  (5)

قنم : الَرلَقن يفا الردَ الا   َيَنَظَر بَيع هنهنحل  إاَن بَيع ٍة  َكيأَنَيهنحل  أَن َكيرنوا   َلَما بَيَ َ  َ َ  َعَ ى الَرلَقا قَاَل:

                                                                                                  
 .أه سريص احلبن (1)
 .والتهاله الش  الثقيم مص التمايم   ش  مشًيا ثقيًل  :أه (2)
 . 713 نا مع قة  وويب ها  امة يف باب: الرجم يأي باإلما   ويأي الناس بالأمو /  :  .رود الب اره  يه الرواية( 3)
مين   هو  ليا 151ب فظه يف كتاب الو وء/ باب: الغسم والو وء يف ال هت/  : من احلديج  قد  .ما أورله الرنف ( 4)

 . الوا ص الكررق يف ال ترر
 .ط  كثري :أه (5)
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َ  - َيَقاَل: َكأََنكنحل  أَن َكر ين  َ َيا  إاَن َ َيا  َيَعَ هن َمن   نَو َتيي رل ماي د  إانَيَهيا َعب َميةل  - يَيع ي ا النَيخا
َوإايد   (1)

راجَ    .668.رواه الب اره: كنحل . َكرا  تن أَن  أن  

418-  ٍَ يييَت ايصن الَريييلََق َمَعيييَ   وََكييياَن  َعييين  أَنَييي ييين  األَن َريييارا: إايد كَ َأس  يييمل ما قَييياَل: قَييياَل َرجن
مً  رجييييًل  د اَ يييي   ييييريً اطَعاًميييي   َ َرييييَنَص لا نَييييخا   َوَنَهييييَن طَييييَرَم ا   َييييَدَعاهن إاَن َمن بالاييييها   َيَبَسييييَط لَييييهن َ را
را  : َأَكياَن النَيخا  احلَ  ٍَ َنَي َارنولا ألا ا   َيَقاَل َرجنمل مان  آلا اع  َعتَي   ينَري د  اله يَيى   ريا  َ َرَ ى َعَ ي ها رَك 

  .675.رواه الب اره: قَاَل: َما رَأَيي تنهن يَبَلَ ا إاَك يَيو َمئاٍي. 

َِا َحَضَر الط َعاُم َوأُِقيَمْإ الص الَةُ  -89  بَاب: ِإ

َم اْلَعَشــاُء فَابْــَدُءوا بِــِه قـَْبــَل َأْن ُتَصــلعوا » :قَييالَ  أََن َرسنييوَل ال َييها : هن َعن ييو  -418 َِا قُــد  ِإ
  .672.رواه الب اره: . «َولَ تـَْعَجُلوا َعْن َعَشاِئُكمْ   َصاَلَة اْلَمَِّْربِ 

 ََ بَاب: َمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأْهِلِه فَأُِقيَمْإ الص اَلُة َفَخرَ  -81

َهاَعن  َعاإاَشَة  -414 َ  اهللن َعني  :  َأَ ا سنيئاَ ت  َعينا النَيخا   َر ا يَنصن يفا بَيي تايها  قَالَيت  : َميا َكياَن َير 
َنةا أَ   ايها  َميَة أَ   ايها  - َكاَن َيكنونن يفا ماه  د  : تا .رواه  َيإاَذا َ َهيَرت  الَريلَقن َتيرََ  إاَن الَريلَقا.  (2)- َيع ي ا

  .676اره: الب 
بَاب: َمْن َصل ى بِالن اِ، َوُهَو َل يُرِيُد ِإل  َأْن يـَُعل َمُهْم َصاَلَة الن ِبي   -81

  َُوُسن َته 

أنيَبيي د  َكي ييَف   يَبيي د  باكنييحل  َوَمييا أنرايييدن الَرييلَقَ إايد أل :قَييالَ  َعيين  َمالايي ن ب يينن احل نييَوي را ا  -415
 َ   .677.رواه الب اره: . َر د ين  رَأَي تن الَنخا

َماَمةِ  -88  بَاب: َأْهُل اْلِعْلِم َواْلَفْضِل َأَحقع بِاإْلِ

                                                                                                  
 . ق واجت :أه (1)
  .2/163: تن الباره الب اره  يه. وانظر  فسري آل  بن أ  إياس شي .و يا  (2)
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َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -416 ييَ  اهللن َعني  :  َر ا َويفا  (1) َيَقييَدَ   «ُمــُروا َأبَــا َبْكــرن ُيَصــل ي بِالن ــا،ِ »َ ييدايجن
يرٍ  : إاَن أَبَيا َبك  : قين  يتن ين  ال بنَكياءا  َ منير  عنَميَر   ياها الردوايَةا قَاَلت  يماص  النَياَس ما يَ   ملَ  ينس  إاَذا قَياَ  يفا َمَقاما

يَ   ملَ   ٍر إاَذا قَاَ  يفا َمَقاما ف َرَة: قنويا َلهن: إاَن أَبَا َبك  .  َيَقاَلت  َعاإاَشةن:  َيقن  تن حلَا يماص   َي  ينَرمد لا َناسا  ينس 
َريةن   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها الَناَس مان  ال بنَكياءا  َ منير  عن  َمـْه  ِإن ُكـن  »: َميَر  َي  ينَريمد لا نَياسا   َيَفَع َيت  َ ف 

َـــا َبْكـــرن فـَْلُيَصـــل  لِلن ـــا،ِ  ـــُتن  َصـــَواِحُب يُوُســـَف  ُمـــُروا َأب َريييةن لاَعاإاَشيييَة: َميييا كنن يييتن  «لَنـْ  َيَقالَيييت  َ ف 
رً  يَت مان  ا َتيي  نيبا   .679.رواه الب اره: . األا

َن  -417 د َعيين  أَنَيي ييٍر َكيياَن ينَريي د  َ نييحل  يفا َوَجييصا النَييخا الَييياه  ينييونيفَد  ايييها  َ ييَن  : أََن أَبَييا َبك 
ا  َو نيحل  يبنيفنومل يفا الَرييلَقا  َ َكَشيَف النَييخا  إاَذا َكياَن ييَيو  ن اإلا  نَيا َو نييَو  ثي نَييي   يرَقا  يَين ظنييرن إالَيي  َر احل نج  يتي  سا

د قَاإاحلل  يَيةا النَيخا ين  ال َفيرَ ا بارنؤ  َ ما تَينا نَيا أَن  نَيف  َ  َيَبَسحَل َيه َي ن   َيَهَمم  َههن َوَرَقةن منر َيٍف  مثن      َكَأَن َوج 
 َ ييَم الَرييَف  َوظَييَن أََن النَييخا ييٍر َع َييى َعقابَيي ييها لاَيرا نَييا َتييارا ل إاَن الَرييلَقا   ََأَشيياَر إا   َيييَنَكَص أَبنييو َبك  لَيي 

َر   َيتينونيفَد مان  يَيو ماها.  الَنخا   تي    .685.رواه الب اره: أَن  أَما وا يَبلََ كنحل  َوأَر َتى السد

َو ُل  -88 َو ُل  فـََتَأخ َر اَْ َماُم اَْ بَاب: َمْن َدَخَل لِيَـُؤم  الن اَ،  َفَجاَء اإْلِ
 َأْو َلْم يـََتَأخ ْر  َجاَزْت َصاَلتُهُ 

ما ب نا َسع ٍد الَساعاداهد  -412 راو ب ينا َعيو ٍم  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َسه  َذَ َت إاَن َب ا َعم 
ييٍر   َيَقيياَل: أَ نَريي د  لا نَيياسا  َييأنقايحلَ  يينَيهنحل   َ َيانَييت  الَرييلَقن  َ َجيياَء ال منييَؤذدنن إاَن َأ ا َبك  يي اَن بَييي    قَيياَل: لاينر 

ٍر  َ َجياَء َرسنيولن ال َيها نَيَعحل . َ َر َ  َوالنَياسن يفا الَريلَقا   َييَتَ َ َص َ يَن َوقَيَف يفا الَريفد   ى أَبنو َبك 
يييفايَق ال تَيَفيييَت   َييييرَ  ثَييييَر النَييياسن الَتر  يييٍر كَ يَي  َتفايييتن يفا يَبيييلَ اها   َيَ َميييا َأك  َأد َ َرييَفَق النَييياسن  وََكييياَن أَبنيييو َبك 

يٍر  ،أَن  ام كنيج  َمَكانَي َ     ََأَشاَر إالَي يها َرسنيولن ال َيها َرسنوَل الَ ها  يَد   َيَر َيَص أَبنيو َبك  يََدي يها  َ َيما
يييتَيَود يفا الَريييفد   ال َيييَه َع َيييى َميييا أََميييرَهن بايييها َرسنيييولن ال َيييها  يييٍر َ يييَن اس  يييَتأ َتَر أَبنيييو َبك  َ اس  ييين  َذلايييَ   مثن ما

ِْ َأَمْرتُـَك »َ َرَ ى   َيَ َما ان َرَرَم قَاَل:   َو َيَقَدَ  َرسنولن الَ ها   «يَا َأبَا َبْكـرن  َمـا َمنَـَعـَك َأْن تـَْثبُـَإ ِإ

                                                                                                  
 . 399ماعة/  : باب:  د الرية أن يشهد اع. (1)
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َ يَييَده  َرسنييولا ال َييها  ب يينا َأ ا قنَيا َييَة أَن  ينَريي دَ  بيَيي   ييٍر: َمييا َكيياَن كا    َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  َيَقيياَل أَبنييو َبك 
 :« ْــُتُكم ــا ِلــي رََأيـْ َِا َســب َح  َم َــُه َشــْيءس ِفــي َصــالَتِِه فـَْلُيَســب ْح  فَِ ن ــُه ِإ ــْرتُْم الت ْصــِفيَق  َمــْن رَاب َأْكثـَ

  .684.رواه الب اره:  (1).«اْلُتِفَإ ِإلَْيِه  َوِإن َما الت ْصِفيُق لِلن َساءِ 

َماُم لِيُـْؤَتم  بِهِ  -84  بَاب: ِإن َما ُجِعَل اإْلِ

َها َعن  َعاإاَشةَ  -419 َ  اهللن َعني  : َلَما ثَيقنَم النَيخا   َر ا قين  نَيا: كَ  «َأَصـل ى الن ـاُ، »قَياَل:  قَاَلت 
:  َيَفَع  نَييا   َات َتَسييَم   «َضــُعوا لِــي َمــاًء ِفــي اْلِمْخَضــبِ »يَييا َرسنييوَل ال َييها   نييحل  يَين َتظارنونَييَ   قَيياَل:  قَالَييت 

 َييَيَ َت لايَيننييوءَ 
َ أَ َيياَا   َيَقيياَل  َييأنت ماَ  َع َ  (2) قين  نَييا: َك   نييحل  يَين َتظارنونَييَ  يَييا  «َأَصــل ى الن ــاُ، »: ي ييها  مثن

َ َذَ يَت لايَيننيوَء  َيأنت ماَ   «َضُعوا ِلي َماًء ِفـي اْلِمْخَضـبِ »َرسنوَل الَ ها  قَاَل:  :  َيَقَعيَد  َات َتَسيَم  مثن قَالَيت 
َ أَ َاَا  َيَقاَل:  َضـُعوا لِـي »قين  َنا: َك   نحل  يَين َتظارنوَنَ  يَيا َرسنيوَل ال َيها   َيَقياَل:  «ى الن اُ، َأَصل  »َعَ ي ها  مثن
َ أَ َييياَا  َيَقيييياَل:  «َمـــاًء ِفــــي اْلِمْخَضــــبِ  َ َذَ ييييَت لايَيننيييوَء  َييييأنت ماَ  َعَ ي ييييها  مثن َأَصــــل ى » َيَقَعيييَد  َات َتَسييييَم  مثن

َ  َيقن  نَييا: َك   نييحل  يَين َتظارنو  «الن ــاُ،  دا  يَين َتظاييرنوَن النَييخا ييجا  نَييَ  يَييا َرسنييوَل ال َييها  َوالنَيياسن عنكنييومل يفا ال َمس 
   رَقا   ََأر َسَم الَنخا تا ٍر باَأن  ينَر دَ  باالنَياسا   َأَ َياهن الَرسنيولن  َيَقياَل:  لاَرلَقا ال عاَشاءا اآل  إاَن َأ ا َبك 

ييٍر: وََكيياَن رجييًل يَييأ منرن  إاَن َرسنييوَل ال َييها    يَييا عنَمييرن  يَبيييمد اَرقايًقيي َك أَن   نَريي دَ  باالنَيياسا   َيَقيياَل أَبنيييو َبك 
يٍر  ا  يَ  األَيَياَ . َوبَياقا  احلَيدايجا  َيَقيدَ  : أَن يَت َأَ يق  بايَيلاَ   َ َريَ ى أَبنيو َبك   (3)َ .باالَناسا   َيَقاَل لَيهن عنَميرن

  .687.رواه الب اره: 
َهييا:ن هييا َوعَ  -411 ييَ  اهللن َعني  د  َر ا ييَو َشيياٍك. َ ييدايجن يَبييلقا النَييخا يفا بَيي تاييها َو ن

َويفا  (5) َيَقييَدَ   (4)
َِا َصل ى َجاِلسً » ياها الردوايَةا قَاَل:    .688.رواه الب اره:  .«اَفَصلعوا ُجُلوسً  اَوِإ

                                                                                                  
د   نَريي َرَق  َعن  َأ ا راَوايٍَة .َويفا ( 1) باينن لا ردَجالا َوالَتر فايقن لا ندَساءا » :قَالَ   َعنا الَنخا  ( . 1253)الب اره:  «الَتس 
 .ليقو  وينهة :أه (2)
 . 399باب:  د الرية أن يشهد اعماعة/  : .( 3)
 .مرية :أه (4)
ومييا  قييد  يف يبيييين الب يياره  ييو يف األيبييم   موا ييعهبييم  يييا أول  -رمحييه اهلل- قييد  كمييا ذكيير الريينف  مل أجييده  يمييا.( 5)

   ومل يورله الرنف يف ال ترر  وقد أثبت احلديج يف البيالات اليت أ فتها .378برقحل:   ديج أنَ 
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َا ب يينا َمالاييٍ  .( 16) ييق هن  اكاييَت  َيَرًسييَر  أََن َرسنييوَل ال َييها : َعيين  أَنَيي ييَ  شا َ رنييراَع َعن ييهن  َ جنيا
َنا َورَاَءهن قينعنييولً  ييَو قَاعاييدل  َ َرييَ يي  ييَن الَرييَ َواتا َو   َيينن  َ َرييَ ى يَبييلًَق ما ــا » :   َيَ َمييا ان َرييَرَم قَييالَ ااأَل   ِإن َم

َِا َصـل ى قَائًِمـ َِا رَفَـَع فَـاْرفـَُعوا  اَفَصـلعوا ِقَياًمـ اُجِعَل اإِلَماُم لِيـُـْؤَتم  بِـِه  فَـِ  َِا رََكـَع فَـارَْكُعوا  َوِإ   فَـِ 
َِا قَالَ  َِا َصـل ى قَائًِمـ :َسِمَع الل ُه ِلَمْن َحِمَدُه. فـَُقوُلوا :َوِإ   اَفَصـلعوا ِقَياًمـ ارَبـ نَـا َولَـَك اْلَحْمـُد. َوِإ

َِا َصل ى َجاِلسً   .689اره: .رواه الب   .«َأْجَمُعونَ  اَفَصلعوا ُجُلوسً  اَوِإ

َماِم  -85  بَاب: َمَتى َيْسُجُد َمْن َخْلَف اإْلِ

ملَ  حَي يينا  «َســِمَع الل ــُه ِلَمــْن َحِمــَدهُ »إاَذا قَيياَل:  قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َعيين  ال بَيييرَاءا  -411
رَهن َ َن يَيَقَص الَنخا   َنا َظه  دً  َأَ دل ما َ نَيَقصن سنجنولً اَساجا   .695.رواه الب اره: ع َدهن. بيَ  ا  مثن

َمامِ  -86  بَاب: ِإْثِم َمْن رََفَع رَْأَسُه قـَْبَل اإْلِ

د َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -418 ــــدُُكْم »قَيييياَل:    َعيييين  النَييييخا ــــى َأَح ــــا َيْخَش : َأَم ألَ َيْخَشــــى  أَو 
َمــاِم  َأْن َيْجَعــَل الل ــ َِا رَفَــَع رَْأَســُه قـَْبــَل اإْلِ َيْجَعــَل الل ــُه ُصــورَتَُه  أَو  ُه رَْأَســُه رَْأَ، ِحَمــارن  َأَحــدُُكْم  ِإ

  .691.رواه الب اره:  .«ُصورََة ِحَمارن 

 بَاب: ِإَماَمِة اْلَعْبِد َواْلَمْوَلى -87

َا  -418 د َعن  أََن اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا  َوِإْن اْستـُْعِمَل َعَلْيُكْم َحَبِشـي    »قَياَل:    َعن  الَنخا
   .693.رواه الب اره:  (1).«َأن  رَْأَسُه زَبِيَبةس كَ 

َماُم َوأََتم  َمْن َخْلَفهُ  -82 َِا َلْم يُِتم  اإْلِ  بَاب: ِإ

ُيَصلعوَن َلُكْم  فَِ ْن َأَصـابُوا فـََلُكـْم  َوِإْن »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -414
  .694.رواه الب اره:  .«ْيِهمْ َأْخطَُئوا فـََلُكْم َوَعلَ 

                                                                                                  
اعيييية ل مييييا  مييييا مل  كيييين معرييييية/  : ( . يييييا ميييين الوا ييييص الكييييررق يف ال تريييير  وسيييييأِت يف األ كييييا / بيييياب: السييييمص وال 1)

2191.  
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َماِم  -89 َِا قَاَم الر ُجُل َعْن َيَساِر اإْلِ َماُم ِإَلى َيِميِنِه   بَاب: ِإ َفَحو َلُه اإْلِ
 َلْم تـَْفُسْد َصاَلتـُُهَما

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعبَييياٍس  َعييينا اب ييينا  -415 يفا  يييياها َ يييدايجن َمبايتايييها يفا بَيي يييتا تالَتايييها.  َيَقيييَدَ   وَ  :َر ا
َ أَ َيياهن ال منييَؤذدنن  َ َ ييرََ  َ َرييَ ى وملَ   َ نَيياَ  َ ييَن نَيَفييَ   وََكيياَن إاَذا نَيياَ  نَيَفييَ   مثن  (1) يَيتَيَوَ ييأ .الردوايَييةا قَيياَل: مثن

  .698.رواه الب اره: 
 

ََ َوَصل ى -41 َماُم  وََكاَن لِلر ُجِل َحاَجةس َفَخَر َِا َطو َل اإْلِ  بَاب: ِإ

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َجيياباَر ب ييَن َعب ييدا ال َييها  -416 د  َر ا قَيياَل: َكيياَن منَعيياذن ب يينن َجبَييٍم ينَريي د  َمييَص النَييخا
 ًصن  َييَيؤن   قَيو َمهن  َ َرَ ى ال عاَشاَء   َيَقرَأَ باال بَيَقرَقا   َان َرَرَم الَرجنيمل  َ َكيَأَن منَعياذ َ يَير جا ن ي ا  مثن هن   َينَياَوَل ما

 َ ييرَاٍر  أَو  قَيياَل:  «فـَت ــانس  فـَت ــانس  فـَت ــانس »   َيَقيياَل:  َيبَي َييَ  النَييخا ــ»ثَييَلَ  ما ــافَاتًِن ــا  فَاتًِن َوأََمييرَهن  «ا  فَاتًِن
. ا مان  أَو َسطا ال منَفَرما باسنوَر َي  
(2)

  .751.رواه الب اره:  

َماِم ِفي اْلِقَياِم  َوإِ  -41  ْتَماِم الرعُكوِع َوالسعُجودِ بَاب: َتْخِفيِف اإْلِ

عنوٍل  -417 قَاَل: َوالَ ها يَا َرسنوَل الَ ها  إايد ألَ ََأَترن َعن  يَبيلَقا ال غَيَداقا  : أََن رجًل َعن  َأ ا َمس 
َييا ين ايييمن بانَييا  َ َمييا رَأَي ييتن َرسنييوَل ال َييها 

ييما  نييَلٍن   ا يين  َأج  َ  اَهييبً يفا َمو عاظَييٍة َأَشييَد تَ  ما َمئاييٍي  مثن ن ييهن يَيو  ما
َِا  (3)ِإن  ِمْنُكْم ُمنَـف رِيَن  فَأَيعُكْم َما َصل ى بِالن اِ، فـَْلَيَتَجو ْز »قَياَل:  فَِ ن  ِفيِهْم الض ـِعيَف َواْلَكِبيـَر َو

                                                                                                  
  ويف بيياب: 114. يييا ميين األ اليييج الكييررق يف  يييا الكتيياب  وقييد  قييد  يف الو ييوء/ بيياب: الت فيييف يف الو ييوء/  :  (1)

  .143قراءق القرآن بعد احلد  وتريه/  : 
ويي    أقيوال  بييد ع يى عشيرق  اإيه تيري ذلي وقييم يف ابتد  و يو مين أول الفيتن إن آتير القيرآن   و ا كيحل :بن عباساقال  (2)

 .الفرم لكثرق الفوايبم بالبسم ة وبغري ا
 .ليسرع :أه (3)
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  .752.رواه الب اره:  (1).«اْلَحاَجةِ 
ــْف  » :قَييالَ  ها أََن َرسنييوَل ال َيي: ن  َأىبا  نَريي ييرََق وَعيي. (17) َِا َصــل ى َأَحــدُُكْم لِلن ــاِ، فـَْلُيَخف  ِإ

ــِقيَم َواْلَكِبيــَر   ــِعيَف َوالس  ُهُم الض  ــنـْ ــا َشــاءَ َفــِ ن  ِم َِا َصــل ى َأَحــدُُكْم لِنَـْفِســِه فـَْلُيَطــو ْل َم .رواه  . «َوِإ
  .753الب اره: 

َِا َطو لَ  -48  بَاب: َمْن َشَكا ِإَماَمُه ِإ

ييييَ  اهللن َعني هنَمييييا َجيييياباَر ب ييييَن َعب ييييدا ال َيييها  َعييين   -412 َ  َر ا قَيييياَل لَييييهن:  َ ييييدايجن منَعييياٍذ  َوأََن النَييييخا
ِْ َوُضـــَحاَها » ـــْم َِا يـَََّْشـــى (2)فـََلـــْولَ َصـــل ْيَإ ِبَســـب ِح اْســـَم رَب ـــَك  َوالش  .رواه الب ييياره: . «َوالل ْيـــِل ِإ

755.  
َا  -419 بن  الَنخا   قَاَل: َكانَ  َعن  أََن ينوجا

ما نَها.   الَرلَقَ  (3)   .756.رواه الب اره: َوينك 

 بَاب: َمْن َأَخف  الص اَلَة ِعْنَد ُبَكاِء الص ِبي   -48

د َعن  َأ ا قَيَتاَلَق  -481 ِإن ي َلُقوُم ِفي الص اَلِة ُأرِيُد َأْن ُأطَـو َل ِفيَهـا  »قَاَل:    َعن  الَنخا
  .757.رواه الب اره:  .«َمُع بَُكاَء الص ِبي   فَأََتَجو ُز ِفي َصالَِتي  َكَراِهَيَة َأْن َأُشق  َعَلى أُم هِ فََأسْ 

قَاَمِة وبـَْعَدَها -44  بَاب: َتْسوِيَِة الصعُفوِف ِعْنَد اإْلِ

يرٍي  -481 يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  الني ع َماَن ب َن َبشا لَُتَسـوعن  ُصـُفوَفُكْم  َأْو »:  قَياَل: قَياَل النَيخا   َر ا
لَُيَخاِلَفن  الل ُه بـَْيَن ُوُجوِهُكمْ 
(4)

  .717.رواه الب اره:  .«

َماِم َعَلى الن اِ، ِعْنَد َتْسوِيَِة الصعُفوفِ  -45  بَاب: ِإقْـَباِل اإْلِ

                                                                                                  
 ييا مين األ الييج الكيررق يف ال ترير  وقيد  قيد  يف كتياب الع يحل/ بياب: الغهيت يف الوعظية والتع ييحل إذا رأد ميا يكيره/ . (1)

 : 79.  
 . ء إذا ظهر يى الش :يقال   وء ا .أه الب اره : قال (2)
 .أه: يسرع (3)
 .تول إن أقفاإهحل :قيم (4)
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َن  -488 َ َعيين  أَنَيي ــوا َأِقيُمــوا ُصــُفوَفُكْم َوتَـ »قَيياَل:  : أََن النَييخا ــْن  (1)َراصع ــِ ن ي َأرَاُكــْم ِم َف
  .719.رواه الب اره:  .«َورَاِء َظْهِري

 ِإقَاَمِة الص ف  ِمْن َتَماِم الص اَلِة  :باب
َســـوعوا ُصـــُفوَفُكْم فَــِ ن  َتْســـِويََة الصعـــُفوِف ِمـــْن ِإقَاَمـــِة » :قَيييالَ   النَييخد َعييينا   َوَعن ييهن . (12)

  .723 اره: .رواه الب . «الص اَلةِ 

َرةس  -46 َماِم َوبـَْيَن اْلَقْوِم َحاِئ س َأْو ُستـْ َِا َكاَن بـَْيَن اإْلِ  بَاب: ِإ

َهيياَعين  َعاإاَشييَة  -488 يَ  اهللن َعني  : َكيياَن َرسنيولن ال َييها  َر ا َر اييها   قَالَيت  يين  الَ ي يما يفا  نج  ينَري د  ما
يييريل   َييييرََأد النَييياسن َشييي يييرَقا َقرا يييَدارن احل نج  د َوجا َص النَيييخا    يييَبينوا    َيَقييياَ  أننَييياسل ينَرييي  وَن باَريييلَ اها   ََأيب 

َ تَيي َ َة الثَاناَيَة   َيَقاَ  َمَعيهن أننَياسل ينَري  وَن باَريلَ اها  يَبينَيعنوا َذلايَ  لَيي  ا أَو  ثلثًي َيَتَيَدثنوا باَيلاَ    َيَقاَ  لَيي    ا  
 ََ ييَبَن ذََكييَر َذلاييَ  النَيياسن  َيَقيياَل:  َرسنييولن ال َييها  َ ييَن إاَذا َكيياَن بَيع ييَد َذلاييَ   َج َيي  َي َييحل  َ  ييرن     َيَ َمييا َأيب 

  .729.رواه الب اره: . «ِإن ي َخِشيُإ َأْن ُتْكَتَب َعَلْيُكْم َصاَلُة الل ْيلِ »

ييين  راوايَيييةا َدي يييدا ب ييينا ثَابايييٍت  -484 َعَرْفـــُإ ال ـــِذي  قَـــدْ »دايييياَلق أَنَيييه قَييياَل:  َويفا  ييييا احلَيييدايج ما
تِـِه رََأْيُإ ِمْن َصِنيِعُكْم  َفَصلعوا َأيـعَها الن اُ، ِفي بـُُيوِتُكْم  فَِ ن  َأْفَضَل الص اَلِة َصـاَلُة اْلَمـْرِء ِفـي بـَيْ 

(2)ِإل  اْلَمْكُتوبَةَ 
  .731.رواه الب اره:  (3).«

ُولَ  -47  ى َمَع اِلْفِتَتاِح َسَواءً بَاب: رَْفِع اْلَيَدْيِن ِفي الت ْكِبيَرِة اَْ

يييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب يييدا ال َييها ب ييينا عنَمييَر  -485 َو   : أََن َرسنيييوَل ال َييها َر ا َكييياَن يَير  َييصن يََدي يييها َ يييي 
ييين  الر كنيييوعا    اَر َيَعهنَميييا َكيييَيلاَ  أيًهيييَمن كابَيي يييها  إاَذا ا ي تَيييَتَن الَريييلََق  َوإاَذا َكبَييييَر لا ر كنيييوعا  َوإاَذا َر َيييَص رَأ َسيييهن ما

.رواه الب ياره:  وََكاَن كَ يَيف َعمن َذلايَ  يفا الس يجنولا. «َسِمَع الل ُه ِلَمْن َحِمَدُه  رَبـ َنا َوَلَك اْلَحْمدُ »َوقَاَل: 

                                                                                                  
 . ليبقوا :أه (1)
 .الفرو ة :أه (2)
َ  الَ هن َعني َها.َودَاَل يفا راَوايٍَة َعن  ( 3)  ( .1129. )رواه الب اره: َوَذلاَ  يفا َرَمَهانَ  :َعاإاَشَة َر ا
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735.  
 بَاب: َوْضِع اْلُيْمَنى َعَلى اْلُيْسَرك ِفي الص الَةِ  -42

ما ب يينا َسييع ٍد  -486 ييىَن َع َييى قَييا َعيين  َسييه  َل: َكيياَن النَيياسن يينييؤ َمرنوَن أَن  َيَهييَص الَرجنييمن ال يَييَد ال ينم 
َرد يفا الَرلَقا.    .745.رواه الب اره: ذارَاعاها ال ينس 

 بَاب: َما يـَُقوُل بـَْعَد الت ْكِبيرِ  -49

487-  ٍَ َ َعيييين  أَنَيييي ييييٍر َوعنَمييييَر  : أََن النَييييخا يييييَ  اهللن عَ َوأَبَيييييا َبك  يييييوَن ني هنَميييياَر ا َتتاين   َكيييياننوا يَيف 
دن لاَ ها َربد ال َعاَلماَ . م    .743.رواه الب اره:  الَرلََق: باييي: احلَ 

َ ال قاييييرَاَءقا  قَيييياَل: َكيييياَن َرسنييييولن ال َييييها  َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -482 باييييريا َوبيَيييي   َ الَتك  ييييكنتن بيَيييي   َيس 
ييَكا ًَة  إاس 
: باييَأ ا وَ  (1) بايييريا َوال قاييرَاَءقا  َميييا  َيقنييولن  قَييياَل: َيقن  يييتن َ الَتك  يييَكا نَ  بيَيي    أنمدييي  يَييا َرسنيييوَل ال َييها! إاس 

ِمـْن  َأُقوُل: الل ُهم  بَاِعْد بـَْيِني َوبـَْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بـَْيَن اْلَمْشِرِ  َواْلَمَِّْرِب  الل ُهـم  نـَق نِـي»
ـــى  ِْ اْلَخطَايَـــا َكَمـــا يـُنَـق  َن ـــَيُ  ِمـــْن الـــد  ـــْوُب اََبـْ الثـ 

الل ُهـــم  اْغِســـْل َخطَايَـــاَي بِاْلَمـــاِء َوالـــثـ ْلِ   (2)
  .744.رواه الب اره:  .«َواْلبَـَردِ 

يقا  -489 ٍر الرددد َاَء بان تا َأ ا َبك  َ  اهللن َعني هنَما:َعن  َأي  َ دايجن ال كنسنوما  َوَقد   َيَقَدَ . َر ا
(3)   

: قَييياَل:  َويفا  يييياها  ـــُتُكْم »الردوايَيييةا قَالَيييت  َهـــا َلِجْئ ـــَرْأُت َعَليـْ ـــْو اْجتَـ قَـــْد َدنَـــْإ ِمن ـــي اْلَجن ـــُة  َحت ـــى َل
َِا اْمـَرَأةس  يب تن  - بِِقطَافن ِمْن ِقطَاِفَها  َوَدَنْإ ِمن ي الن اُر َحت ى قـُْلُإ: َأْي َرب   َوَأنَا َمَعُهْم  فَِ  َ سا

َها َحت ــى َماتَــْإ ُجوًعــ (5)ِهــر ةس  (4)ِدُشــَهاَتخْ  -أَنَييهن قَيياَل:    لَ اقـُْلــُإ: َمــا َشــْأُن َهــِذِه  قَــاُلوا: َحَبَســتـْ

                                                                                                  
 .مردر سكت :بكسر أوله و مه األيبي   (1)
 .الوس  :أه (2)
 . 76كتاب الع حل/ باب: من أجاب الفتيا بإشارق اليد والرأس/  : .( 3)
 .اخلدش: قشر اع د بعول أو حنوه ولو مل يد  (4)
 أه: ق ة.  (5)
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َها تَْأُكلُ  َها  َوَل َأْرَسَلتـْ ب تن أَنَهن قَياَل: - َأْطَعَمتـْ َ سا
ََْر ِ  -(2)َخَشـاشِ  أَو   -ِمـْن َخِشـيِش  -(1)  .«ا

  .745.رواه الب اره: 
َماِم ِفي الص الَةِ بَاب: رَْفِع الْ  -51  َبَصِر ِإَلى اإْلِ

ييرا  قَيياَل: نَيَعييحل .    قايييَم لَييهن: َأَكيياَن َرسنييولن ال َييها َعيين  َتبَيياٍب  -481 ييرا َوال َعر  ييرَأن يفا الظ ه  يَيق 
  .746.رواه الب اره: قايَم َلهن: ِباَ كنن تنحل   َيع را نوَن َذاَك  قَاَل: باا   ارَابا حلا َيتاها. 

 : رَْفِع اْلَبَصِر ِإَلى الس َماِء ِفي الص اَلةِ بَاب -51

ََ ب يَن َمالايٍ   -481 َمـا بَـاُل َأقْــَوامن يـَْرفـَعُـوَن َأْبَصـاَرُهْم ِإلَـى »: قَياَل: قَياَل النَيخا   َعن  أََن
ـــَماِء ِفـــي َصـــالَتِِهمْ  لنيييهن يفا َذلايييَ   َ يييَن قَييياَل:  «الس  يييَتَد قَيو  َِلِـــَك  َأْو لَـــُتْخطََفن   لَيَـْنـــتَـُهن  َعـــنْ » َاش 

  .755.رواه الب اره:  .«َأْبَصارُُهمْ 

 بَاب: اِلْلِتَفاِت ِفي الص الَةِ  -58

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -488 ييَ  اهللن َعني  : َسييأَل تن َرسنييوَل ال َييها  َر ا ل تاَفيياتا يفا الَرييلَقا  قَالَييت  َعيين  اكا
  .751.رواه الب اره:  .«ِمْن َصاَلِة اْلَعْبدِ  (3)ش ْيطَانُ ُهَو اْخِتاَل،س َيْخَتِلُسُه ال» َيَقاَل: 

َماِم َواْلَمْأُموِم ِفي الص َلَواِت ُكل َها  ِفي  -58 بَاب: ُوُجوِب اْلِقَراَءِة ِلْْلِ
 اْلَحَضِر َوالس َفِر  َوَما ُيْجَهُر ِفيَها َوَما ُيَخاَفإُ 

يمن ال كنو َيةا  قَياَل: َشيَكا َعن  َجابارا ب نا َينيرََق  -488 يتَيع َمَم إاَن عنَميَر  اَسيع دً أَ      َيَعبَلَيهن َواس 
ييَياَا! إاَن اَع َييي هاحل  َعَمييارً  يينن ينَريي د    ََأر َسييَم إالَي ييها  َيَقيياَل: يَييا أَبَييا إاس    َ َشييَكو ا َ ييَن ذََكييرنوا أَنَييهن كَ حين سا

نن  نَر د    قَاَل: أََميا أَنَيا  َوال َيها  َيإايد كنن يتن أنيَبي د  تاايحل  يَبيلََق َرسنيولا ال َيها َ ؤنَكءا يَيب عنمنوَن أََنَ  َك تن سا

                                                                                                  
اليراوه عين أيياء ر ي  اهلل  كبين أ  م يكية «أنه»الهمري يف و  قاإم ذل   و نا ص بن عمر راوه احلديج  بينه اإلياعي   . (1)

  .2/231تن: عنها. قاله يف الف
 .ولبعههحل تشي  بودن عظيحل و و  عناه  بفتن أوله وجيود الكسر والهحل و   احلشرات (2)
 .يأتيه سرقة بسرعة :أه (3)
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  ا نولَيَييي   َهييا  أنيَبيي د  يَبييلََق ال عاَشيياءا   ََأر كنييدن يفا األ  ييرا ن َعني  َمييا َأت 
ا. قَيياَل: َذاَك  (1) ييَريَي   نت  ييف  يفا األ  َوأنتا

يَياَا.  َأَ  يَم ال كنو َيةا   - أَو  راَجياًك  - ر َسيَم َمَعيهن رجيًل الَظن  باَ  يَا أَبَيا إاس  إاَن ال كنو َيةا  َ َسيَأَل َعن يهن أَ  
دً  يجا دً اَمع رنو ًي َعَ ي ييها  إاكَ َسييَأَل َعن يهن  َويينثي ننيونَ  اوملَ  يَيدَع  َمس  يجا ٍَ   َيَقياَ  َرجنييمل  ا  َ يَن َلَتييَم َمس  لابَي ا َعييب 

ني هنحل   يينَقالن َلهن أنَسامَ  يىَن أَبَيا َسيع َدَق  قَياَل: أََميا إاذ  َنَشيد  َيَنا   َيإاَن َسيع دً ما يرين   اةن ب ينن قَيتَياَلَق  ينك  َكياَن كَ َيسا
يييَيةا. (2)باالَسيييرايَةا  يييحلن باالَسيييوايَةا  َوكَ يَيع يييدالن يفا ال َقها َوكَ يَيق سا

قَييياَل َسيييع دل: أََميييا َوال َيييها َكل عنيييَوَن بايييَثَلٍ :  (3)
يي   قَيياَ  رايَيياًء َوين َعييًة احَل إان  َكيياَن َعب ييدنَك َ ييَيا َكاذابًييالَ هن

ييهن باييال فاَنا.  (4) ييرَهن  َوَعرد   ييرَهن  َوأَطاييم   َيق   ََأطاييم  عنم 
تنيونل  َأيَبيابَيت  ا َلع يَوقن َسيع ٍد. قَياَل اليرَاوه : َشي  ل َكبايريل َمف  وََكاَن بَيع دن إاَذا سنئاَم يَيقنولن
 َأَنَيا  َعين  َجياباٍر: (5)

ين  ال كايَر َوإانَيهن لََيتَيَعيَرضن لا  َجيَواراه نَيي يها ما بَياهن َع َيى َعيي  رَأَيي تنهن بَيع يد قَيد  َسيَقَط َ اجا
يبن نَن.  راييقا يفا ال د  (6) يَيغ ما

  .755.رواه الب اره: 

َمــــْن لَــــْم يـَْقــــَرْأ لَ َصــــاَلَة لِ »قَيييياَل:  : أََن َرسنييييوَل ال َيييها َعييين  عنبَيييياَلَق ب ييينا الَريييياماتا  -484
  .756.رواه الب اره:  .«بَِفاِتَحِة اْلِكَتابِ 

َد   َييَدَتَم َرجنييمل َ َرييَ ى  َ َسييَ حَل  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -485 ييجا َلَتييَم ال َمس 
د  َ َجياَء َ َسيَ حَل  َيرَ  «اْرِجْع َفَصل  فَِ ن َك َلْم ُتَصل  » َيَرَل  َوقَاَل:  َعَ ى الَنخا َجَص ينَر د  َكَميا يَبيَ ى  مثن
د  ــْم ُتَصــل  »   َيَقيياَل: َع َييى النَييخا َ َجيياَء َ َسييَ حَل  «اْرِجــْع َفَصــل  فَِ ن ــَك َل  َيَرَجييَص ينَريي د  َكَمييا يَبييَ ى  مثن
د  ــْم ُتَصــل  »   َيَقيياَل: َع َييى النَييخا ــْع َفَصــل  فَِ ن ــَك َل قد  َمييا    َيَقيياثلثًيي «اْرِج اَل: َوالَييياه بَيَعثَييَ  بايياحلَ 

.  َيَقييياَل:  ييي ا يييرَهن   َيَع دم  ييينن َتيي  سا ـــَر َمَعـــَك ِمـــْن »أن   ـــْر  ثُـــم  اقْــــَرْأ َمـــا تـََيس  َِا ُقْمـــَإ ِإلَـــى الص ـــاَلِة َفَكبـ  ِإ
ــ ــْع َحت ــى تـَْعــِدَل قَائًِمــااْلُقــْرآِن  ثُــم  ارَْكــْع َحت ــى َتْطَمــِئن  رَاِكًع   ثُــم  اْســُجْد َحت ــى َتْطَمــِئن  ا  ثُــم  اْرَف

                                                                                                  
 .والعىن أنه ي يم القراءق  يهما  أسكن وأ رك احلركة :أه (1)
والسيريق  ي  طريقية اإلميا  يف رعيتيه والرجيم   ك يسري بالسريق السيوية أه العاللية :معناه :وقيم  ظا ره أنه ك  ر  مص سراياه (2)

 .يف أ  ه
 .معناه احلكومة (3)
 .يرد  ع ه ويسمص به :أه (4)
 . العروم بالقب    أبو عمرو وقيم أبو عمر ال  م  الكويف   ال  م   و عبد ال   بن عمري بن سويد الفرس.( 5)
 .يتردد  ن يراول ن :أه (6)
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َِِلَك ِفي َصالَِتَك ُكل َهاا  ثُم  اْرَفْع َحت ى َتْطَمِئن  َجاِلسً اَساِجدً    .757.رواه الب اره:  .«  َوافْـَعْل 

 بَاب: اْلِقَراَءِة ِفي الظعْهرِ  -54

يييرَأن يفا  قَييياَل: َكييياَن النَيييخا   َعيين  َأ ا قَيتَييياَلَق  -486 يييرا  يَيق  ييين  يَبيييلَقا الظ ه  ا ما نولَيَيييي   ا األ  َعتَي   اليييرَك 
يَيَة أ يانًي يماصن اآل  نوَن  َويينَقردرن يفا الثَاناَيةا  َوينس  ا  ينَ ودلن يفا األ  يرَأن يفا اباَفاتاَةا ال كاَتابا َوسنوَر َي     وََكياَن يَيق 

ا  وََكيياَن ين  َييةا ال كاتَييابا َوسنييوَر َي   ييرا باَفاتا يين  يَبييلَقا ال َعر  نوَن ما َعييةا األ  نوَن  وََكيياَن ين َييودلن يفا الرَك   َييودلن يفا األ 
  .759.رواه الب اره: الر ب نا  َويينَقردرن يفا الثَاناَيةا. 

 بَاب: اْلِقَراَءِة ِفي اْلَمَِّْربِ  -55

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعبَيييياٍس  َعيييينا اب يييينا  -487 ييييما يَا َر ا ييييرَأن: : أََن أنَ  ال َفه  ييييَو يَيق  َوال منر َسييييَلتا َعت ييييهن َو ن
يرن َميا يَاع يتن   1.الرسلت:  اعنر  ً  : يَا بينَ َ  َوالَ ها َلَقد  ذََكر َ  ا باقارَاَء اَ  َ ياها الس يورََق  إانَيَهيا آلتا  َيَقاَلت 

.  مان  َرسنولا الَ ها  َا يفا ال َمغ رابا رَأن تا   .763.رواه الب اره: يَيق 

َ  َعن  َدي دا ب نا ثَاباٍت  -482 ا. قَاَل: يَاع تن الَنخا يرَأن يفا ال َمغ يرابا با نيوَن ال  يولَيَي   يَيق 
(1)

.رواه  
  . 764الب اره: 

 بَاب: اْلَجْهِر ِفي اْلَمَِّْربِ  -56

يرَأن يفا ا قَياَل: يَاع يتن َرسنيوَل ال َيها  َعن  جنبَيري ا ب نا من  عاحٍل  -489 ل َمغ يرابا بايال  ورا.يَيق 
(2)

.رواه  
  .765الب اره: 

 بَاب: اْلَجْهِر ِفي اْلِعَشاءِ  -57

يييحلا  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -441 إاَذا الَسيييَماءن ال َعَتَميييَة  َيَقيييرَأَ:  قَييياَل: يَبيييَ ي تن َت  يييَف َأ ا ال َقاسا

                                                                                                  
و يو روايية النسياإ    و سير ال ولييان بياألعرام واألنعيا   و سير ال يون بياألعرام     ثنيية طيونوال ولي  طون  أنيج أطول (1)

 .وتريه
 . 1775 يف كتاب التفسري/  : ي يا احلديج من الوا ص الكررق يف  يا ال ترر  وقد أورله الرنف بسياا أ.( 2)
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ا َ َن أَل َقاهن.َ َسَجَد  َ َل أَدَالن َأس جندن تاَ   1.اكنشقاا:  ان َشَقت  
  .766.رواه الب اره:  (1)

َ َعييين  ال بَييييرَاءا  -441 ا بيييي   : أََن النَيييخا َعتَي   يييَدد اليييرَك  َكييياَن يفا َسيييَفٍر   َيَقيييرَأَ يفا ال عاَشييياءا يفا إا  
 َوالتد ا َوالبَيي تنونا . : 767  .رواه الب اره: 1.الت.  

يييَرد قَيييالَ  -448 َسيييَن يَبيييو  ً  ا: َوَميييا يَاع يييتن أ يييدً َويفا راَوايَيييٍة أنت  ن يييهن أَو   قايييرَاَءًق.  اَأ   .رواه الب ييياره: ما
769.  

 بَاب: اْلِقَراَءِة ِفي اْلَفْجرِ  -52

رَأن  َ َما َأي ََعنَيا َرسنيولن ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -448 َأي َع نَياكنحل   َوَميا  قَاَل: يفا كنمد يَبلٍَق يينق 
َفييى َعنَيي . َأت  ييرل ييبََأت   َوإان  دال َت  َيهنييَو َتيي  نَييا َعيين كنحل   َوإان  ملَ   َييبال  َع َييى أن د ال قنيير آنا َأج  َفيي  .رواه الب يياره: ا َأت 

772.  

 بَاب: اْلَجْهِر بِِقَراَءِة َصاَلِة الصعْبحِ  -59

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َعبَييياٍس  -444 ييين   (2)يفا طَاإاَفيييةٍ  َق النَيييخا  قَييياَل: ان  َ َييي َر ا ما
يييدايَن إاَن سنيييواا عنَكييياٍظ  يييَياباها  َعاما َأيب 
يييَ ت   (3) َ َتيييَرا الَسيييَماءا  َوأنر سا َ الَشيييَياطا ا َوبيَييي   ييييَم بيَييي   َوقَيييد   ا

َ َتييَرا َع َييي هاحل  الش ييهنتن   َيَرَجَعييت  الَشييَياطا ن إاَن قَيييو ماهاحل    َيَقييالنوا: َمييا َلكنييحل    َيَقييالن  نَينَييا َوبيَيي   يييَم بَييي  وا:  ا
. قَييالنوا: َمييا َ ييالَ  نَييا الش ييهنتن ييَ ت  َعَ يي  الَسييَماءا  َوأنر سا
ءل َ ييَدَ    (4)  إاكَ َشيي  

َ َتييَرا الَسييَماءا ييَنكنحل  َوبيَيي   بَييي 
ييييَنكنحل   ييييرابنوا َمَشيييياراَا اأَلر ضا َوَمَغارابَيَهييييا   َييييان ظنرنوا َمييييا َ ييييَيا الَييييياه َ يييياَل بَييي  َ َتييييَرا الَسييييَماءا.   َا   َوبيَيييي  

                                                                                                  
َ َسيييَجَد   َيقن  يييتن لَيييهن  قَييياَل:  إاَذا الَسيييَماءن ان َشيييَقت  َأ ا  نَريي يييَرَق ال َعَتَميييَة  َيَقيييرَأَ:  ويف األيبيييم: َعييين  َأ ا رَا ايييٍص قَييياَل: يَبيييَ ي تن َميييصَ .( 1)

يحلا  َييا َ يَن أَل َقيياهن. وقيد  رييرم الببييده يف لفيين الب ياره وأورله ب فيين قرييت ميين َسيَجد تن َت  ييَف َأ ا ال َقاسا يجندن تا    َييَل أَدَالن َأس 
 . 573ن  يا احلديج سيأِت  عناه يف كتاب سجول القرآن/  : لفن ابن تب ة. مث إ

 .أق ه ثلثة :وقيم   وك نفر من كم  رقة منهحل طاإفة :طاإفة يقال ل وا د  ما  وقه أتًيا من قوله (2)
 .مو ص بقرب مكة كان به سوا عظيحل (3)
 . جب :أه (4)
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َاَمَة   َان َرَرَم أنولَئاَ  اَليايَن  َيَوَجهنوا حَن َو  ا
د  (1) يدايَن إاَن سنيواا عنَكياٍظ   إاَن الَنخا َ َة  َعاما َو نَو باَن  

يَتَمعنوا لَي را   َيَ َما يَاعنيوا ال قنير آَن اس  هن   َيَقيالنوا: َ يَيا َوال َيها الَيياه َ ياَل َو نَو ينَر د  باَأيب َياباها يَبلََق ال َفج 
ييَ  َرَجعنييوا إاَن قَيييو ماهاحل   َوقَييالنوا: يَييا َ َتييَرا الَسييَماءا   َيهنَنالاييَ   ا ييَنكنحل  َوبيَيي   َمنَييا بَييي   اإانَييا يَاع نَييا قينر آنًييي قَيو 

ييراَك باَربيدنَييا  اَعَجبًيي ييدا َ دَمنَييا باييها َولَيين  ننش  ييداه إاَن الر ش  :  َييأَني َبَل ال َييهن َع َييى نَبايدييها   2 -1.اعيين:  اأ ييدً يَيه 
 ييين  اع ايييند يييَتَمَص نَيَفيييرل ما يييَ  إاَيَ أَنَيييهن اس  يييَ  إالَي يييها قَييييو لن اع ايييند.   1.اعييين:  قنيييم  أنو ا .رواه الب ييياره: َوإاَ َيييا أنو ا

773.  
ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -445 ييَر.  أَ النَييخا    قَيياَل: قَيييرَ َر ا ييَر  َوَسييَكَت  ايَمييا أنما  ايَمييا أنما

  يي يَوقل َ َسيَنة.  64.ميرمي:  اَوَما َكياَن َرب يَ  َنسا  . 21.األ يباب: . َلَقيد  َكياَن َلكنيحل  يفا َرسنيولا ال َيها أنس 
  .774.رواه الب اره: 

 
 

 بَاب: اْلَجْمِع بـَْيَن السعورَتـَْيِن ِفي رَْكَعةن  -61

 ِقَراَءُة بِاْلَخَواتِيِم  َوِبُسورَةن قـَْبَل ُسورَةن  َوبَِأو ِل ُسورَةن َوالْ 
ييعنوٍل  َعيينا اب يينا  -446 َعييٍة   َيَقيياَل: َمس  : أَنَييهن َجيياَءهن َرجنييمل  َيَقيياَل: قَيييرَأ تن ال منَفَرييَم الَ يي  َييَة يفا رَك 

َكَهيد الشديع را   اَ ي  
ين    َكياَن النَيخا  َلَقيد  َعَر  يتن الَنظَياإاَر الَييتا  (2) يرايَن سنيورًَق ما ينَيهنَن   َييََكَر عاش  يرننن بَييي  يَيق 

َعٍة.  ا يفا كنمد رَك    .775.رواه الب اره: ال منَفَرما  سنوَر َي  

ُْخَريـَْيِن بَِفاِتَحِة اْلِكَتابِ  -61 َْ  بَاب: يـَْقَرأُ ِفي ا

َ َعييييين  َأ ا قَيتَييييياَلَق  -447 ا بايييييأن د ال كاتَيييييابا َكيييييا  : أََن النَيييييخا نولَيَيييييي   يييييرا  يفا األ  يييييرَأن يفا الظ ه  َن يَيق 

                                                                                                  
و يو  -بفتيت - مأتوذ من التهحل :قال بن  ارس  كم ما ار فص  وعد  كم ما اخنفة من بلل احلجاد  -بكسر أوله- امة  (1)

 .وطر ها اآلتر مدار  العر   أو ا من مدار  تت عرا :قال البكره  شدق احلر وركول الرين
 .وا ي السرعة  سرعة بالقراءق وعج ة :أه (2)
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َعيييةا  يَيييَة  َوين َيييودلن يفا الرَك  يييماعنَنا اآل  ا بايييأن د ال كاتَيييابا  َوينس  يييَريَي   نت  ا األ  َعتَي   ا  َويفا اليييرَك  نوَن َميييا كَ َوسنيييوَر َي   األ 
َعةا الثَاناَيةا  َوَ َكيَ  . ينَ ودلن يفا الرَك    .776.رواه الب اره: ا يفا ال َعر را  َوَ َكَيا يفا الر ب نا

َماِم بِالت ْأِمينِ  -68  بَاب: َجْهِر اإْلِ

َ َعن  َأ ا  نَريي رََق  -442 َماُم فََأم ُنوا  فَِ نـ ُه َمـْن َوافَـَق تَْأِمينُـُه »قَياَل:  : أََن الَنخا َِا َأم َن اإْلِ ِإ
َِنِْبهِ تَْأِميَن اْلَمالَئِ  َم ِمْن    .785.رواه الب اره:  .«َكِة  ُغِفَر َلُه َما تـََقد 

 بَاب: َفْضِل الت ْأِمينِ  -68

ــيَن »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها وَعن ييهن  -449 ــاَل: َأَحــدُُكْم آِم َِا َق ــُة  (1)ِإ ــْإ اْلَمالَِئَك َوقَاَل
ــَداُهَما  ــْإ ِإْح ــيَن  فـََوافـََق ــَماِء: آِم ــهِ ِفــي الس  َِنِْب ــْن  َم ِم ــد  ــا تـََق ــُه َم ــَر َل ُْخــَرك  ُغِف َْ .رواه الب يياره:  .«ا

781.  
َِا رََكَع ُدوَن الص ف   -64  بَاب: ِإ

ييييرََق  -451 د َعيييين  َأ ا َبك  ييييَم إاَن  : أَنَييييهن اني تَيَهييييى إاَن النَييييخا ييييَو رَاكاييييصل   َيرََكييييَص قَيب ييييَم أَن  َيرا َو ن
د الَرفد  َ يََكَر َذلاَ  لا    .783.رواه الب اره:  .«َوَل تـَُعدْ  ازَاَدَ  الل ُه ِحْرصً » َيَقاَل:  َنخا

 بَاب: ِإْتَماِم الت ْكِبيِر ِفي الرعُكوعِ  -65

451 -  ٍ يييرَاَن ب ييينا  نَرييي   يييرَقا   َيَقييياَل: ذََكَرنَيييا َ يييَيا  : أَنَيييهن يَبيييَ ى َميييَص َع اييي   َعييين  عام  باال َبر 
.رواه    َيييََكَر أَنَييهن َكيياَن ينَكبيدييرن كنَ َمييا َر َييَص وَكنَ َمييا َوَ ييَص. كننَييا ننَريي ديَها َمييَص َرسنييولا ال َييها الَرجنييمن يَبييلًَق  

  .784الب اره: 
َِا قَاَم ِمْن السعُجودِ  -66  بَاب: الت ْكِبيِر ِإ

                                                                                                  
  والنيون مفتو ية ع يى كيم  يال  أنكيره األكثيرونوالييحل حففية وجييود  شيديد ا و   آم  بالد وجيود قرير ا ميبق وأنكيره ثع يت( 1)

 ييو اسييحل  :وقيييم  كيييل  يكييون  :وقيييم   ييو لعيياء : قييال ع ياء  واتت ييف يف معنا ييا .ويقيال يف  ع ييه أميين الرجييم بالتشييديد  أمينًييا
ن قييال  يي  لرجيية يف اعنيية جتييت ليي :وقيييم  أيبيي ه أميي  بالقريير  ييدتم ع يييه  ييرم النييداء  كأنييه قيييم يييا اهلل اسييتجت :وقيييم  اهلل
 .وقيم تري ذل    و طابص لد ص اك ات :وقيم  ذل 
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يَ  يَيقنيو ن  إاَذا قَياَ     قَياَل: َكياَن َرسنيولن ال َيها َعن  َأ ا  نَريي يرََق  -458 إاَن الَريلَقا  ينَكبيديرن  ا
 : َ يَيقنييولن ييَ  يَير َكييصن  مثن َ ينَكبيدييرن  ا َ يَيقنييولن  «َســِمَع الل ــُه ِلَمــْن َحِمــَدهُ »مثن يين  الر كنييوعا  مثن ييَ  يَير  َييصن يبنيي  َبهن ما  ا

  .789.رواه الب اره:  .«رَبـ َنا وَلَك اْلَحْمدُ »َو نَو قَاإاحلل: 

ََُكف  َعَلى الرعَكِب ِفي الرعُكوعِ بَاب: َوضْ  -67  ِع ا

َ   َعيين  َسييع ٍد ب ييَن َأ ا َوقَيياٍص  -458 ييتن بيَيي   ييَعَت  قَيياَل: َ  َبَيق  أَنَييهن يَبييَ ى إاَن َجن ييتا اب ناييها منر 
ينَيي َع نييهن  َيننها ييَيَه   َينَيَهييايا َأ ا َوقَيياَل: كننَييا نَيف  َ َ  ا َ َوَ ييع تينهنَما بيَيي   ا َعن ييهن  َوأنمار نَييا أَن  َنَهييَص أَي ييدايَنا َكَفييَ  مثن

  .795.رواه الب اره: َعَ ى الر َكت. 

 بَاب: َحد  ِإْتَماِم الرعُكوِع َواِلْعِتَداِل ِفيِه  َوالْطَمْأنينةِ  -62

د  َعن  ال بَييرَاءا  -454 ا  وَ  قَياَل: َكياَن رنكنيوعن النَيخا َد َي   َ الَسيج  إاَذا َر َيَص رَأ َسيهن َوسنيجنولنهن  َوبيَي  
  .792.رواه الب اره: مان  الَسَواءا.  امان  الر كنوعا  َما َتَل ال قاَياَ  َوال قنعنوَل  َقرايبً 

 بَاب: الدعَعاِء ِفي الرعُكوعِ  -69

َهييييياَعييييين  َعاإاَشيييييَة  -455 يييييَ  اهللن َعني  : َكييييياَن النَيييييخا   َر ا لاها: يَيقنيييييولن يفا رنكنوعايييييها َوسنيييييجنو  قَالَيييييت 
  .794.رواه الب اره:  .«ُسْبَحاَنَك الل ُهم  رَبـ َنا َوِبَحْمِدَ   الل ُهم  اْغِفْر ِلي»

َرد: يَيَتَأَولن القنر آَن. َها يفا راَوايٍَة أنت    .817.رواه الب اره:  َوَعني 

 بَاب: َفْضِل الل ُهم  رَبـ َنا َلَك اْلَحْمدُ  -71

َماُم: َسِمَع الل ُه ِلَمـْن َحِمـَدُه » قَاَل: : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -456 َِا قَاَل اإْلِ ِإ
ــْوَل اْلَمالَِئَكــِة  ُغِفــَر لَــُه َمــا تـََقــد   َم ِمــْن فـَُقولُــوا: الل ُهــم  رَبـ َنــا لَــَك اْلَحْمــُد  فَِ ن ــُه َمــْن َوافَــَق قـَْولُــُه قـَ

  .796.رواه الب اره:  .«َِنِْبهِ 

 باب -71
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د ألقَيييياَل:  وَعن ييييهن  -457 َعييييةا  َ َكيييياَن أَبنييييو  نَريي ييييرََق  .(1)قَيييييردَبَن يَبييييلََق النَييييخا ننييييتن يفا الرَك  يَيق 
يدَ  يَص ال َيهن لاَمين  محَا : يَا يرا  َويَبيلَقا ال عاَشياءا  َويَبيلَقا الر يب نا  بَيع يَد َميا يَيقنيولن َرد مان  يَبيلَقا الظ ه  هن  األنت 

عنو ناَ  َويَي  َعنن ال كنَفاَر.   َيَيد    .797.رواه الب اره: لا  منؤ ما

َا  -452 را.  َعن  أََن   .798.رواه الب اره: قَاَل: َكاَن ال قنننوتن يفا ال َمغ رابا َوال َفج 

د  اقَيياَل: كننَييا يوًميي َعيين  را َاَعييَة ب يينا رَا اييٍص الب َرقايي د  -459 َ َمييا َر َييَص رَأ َسييهن    يَ ننَريي د  َورَاَء النَييخا
َعييةا  قَيياَل:  يين  الرَك  ييدن  مَح ييدً  «َســِمَع الل ــُه ِلَمــْن َحِمــَدهُ »ما م   اطَيدبًيي اكثييريً   اقَيياَل َرجنييمل َورَاَءهن: َربَينَييا َولَييَ  احلَ 

 اْضــَعًة َوَثالَثِــيَن َمَلًكــرََأيْــُإ بِ »قَيياَل: أَنَييا  قَيياَل:  «َمــْن اْلُمــَتَكل ُم » ايييها.  َيَ َمييا ان َرييَرَم  قَيياَل:  امنَبارًَكيي
  .799.رواه الب اره: . «يـَْبَتِدُرونـََها  َأيـعُهْم َيْكتُبـَُها َأو لُ 

 بَاب: الْطِمْأنِينِة ِحيَن يـَْرَفُع رَْأَسُه ِمْن الرعُكوعِ  -78

461-  ٍَ د َعيين  أَنَيي َعييتن يَبييلََق النَييخا يين     َ َكيياَن ينَريي د    َييإاَذا: أَنَييهن َكيياَن يَيني  َر َييَص رَأ َسييهن ما
 . َ   .855.رواه الب اره: الر كنوعا قَاَ  َ َن نَيقنوَل: َقد  َنسا

 
 بَاب: يـَْهِوي بِالت ْكِبيِر ِحيَن َيْسُجدُ  -78

:    قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -461 ييَ  يَير  َييصن رَأ َسييهن يَيقنييولن ــِمَع الل ــُه » ا َس
:  «ِمــَدُه  رَبـ نَــا َولَــَك اْلَحْمــدُ ِلَمــْن حَ  َيياإاهاحل    َييَيقنيولن عنو لاراَجيياٍل  َيينَسييمديهاحل  باَأي  الل ُهــم  َأنْــِ  اْلَولِيــَد »يَيد 

ــْن اْلُمــْؤِمِنيَن  الل ُهــم   ــَة  َواْلُمْسَتْضــَعِفيَن ِم ــَن َأِبــي رَبِيَع ــَن ِهَشــامن  َوَعي ــاَش ْب ــِد  َوَســَلَمَة ْب ــَن اْلَولِي  ْب
ين   «َواْجَعْلَها َعَلْيِهْم ِسِنيَن َكِسِني يُوُسـفَ  (3)َعَلى ُمَضَر  (2)ْشُدْد َوْطأََتكَ ا َمئايٍي ما يرااا يَيو  يمن ال َمش  َوأَ  

َالافنوَن َلهن.    .854.رواه الب اره: منَهَر حن

                                                                                                  
 .ألرينكحل ما يشبهها ويقرب منها :أه (1)
 .عقوبت  وأتيك: أه (2)
 .تي حل بشدق :أه (3)
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 بَاب: َفْضِل السعُجودِ  -74

َهـــْل »ها! َ يييم  نيَيييَرد َربَينَيييا ييَيييو َ  ال قاَياَمييية ا قَييياَل: : أََن النَييياَس قَيييالنوا: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييَوَعن يييهن  -468
َْ ُدونَـــُه َســـَحابس  َلـــَة اْلَبـــْدِر  لَـــْي فـََهـــْل »قَيييالنوا: كَ يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  قَييياَل:  «تَُمـــاُروَن ِفـــي اْلَقَمـــِر لَيـْ

َْ ُدونـََها َسَحابس  ِْ لَْي ُكْم تـََرْونَُه َكَذِلَك  ُيْحَشُر الن اُ، فَِ ن  » قَالنوا: كَ قَياَل: «تَُماُروَن ِفي الش ْم
ُهْم َمـْن يـَت بِـُع  ايـَْوَم اْلِقَياَمِة  فـَيَـُقوُل: َمْن َكاَن يـَْعُبُد شيئً  َْ  َوِمـنـْ ُهْم َمـْن يـَت بِـُع الش ـْم فـَْلَيت بِـْع  َفِمـنـْ

ُم ـ َْ َقـى َهـِذِه ا ُهْم َمـْن يـَت بِـُع الط َواِغيـَإ  َوتـَبـْ ُة ِفيَهـا ُمَناِفُقوَهـا  فـَيَـْأتِيِهْم الل ـُه فـَيَـُقـوُل: اْلَقَمَر  َوِمـنـْ
ـــْأتِيِهمْ  َي َِا َجـــاَء رَبـعَنـــا َعَرفْـَنـــاُه  فـَ  الل ـــُه َأنَـــا رَبعُكـــْم  فـَيَـُقولُـــوَن: َهـــَذا َمَكانـَُنـــا َحت ـــى يَْأتِيَـَنـــا رَبـعَنـــا  فَـــِ 

بـَـْيَن َظْهَرانَـْي َجَهـن َم   (1)يَـْدُعوُهْم فـَُيْضـَرُب الص ـَراطُ فـَيَـُقوُل: َأنَـا رَبعُكـْم  فـَيَـُقولُـوَن: َأنْـَإ رَبـعنَـا  فَـ 
ِمــْن الرعُســِل بِأُم ِتــِه  َولَ يـَــَتَكل ُم يـَْوَمِئــذن َأَحــدس ِإل  الرعُســُل  وََكــاَلُم الرعُســِل  (2)فَــَأُكوُن َأو َل َمــْن َيُجــوزُ 

ـــْعَداِن يـَْوَمِئـــذن: الل ُهـــم  َســـل ْم َســـل ْم  َوِفـــي َجَهـــن   ـــُل َشـــْوِ  الس  ـــُب ِمْث ـــُتْم َشـــْوَ   (3)َم َكالَلِي َهـــْل رََأيـْ
ــْعَداِن  ــَر َأن ــُه لَ يـَْعَلــُم قَــْدَر ِعَظِمَهــا ِإل  »قَييالنوا: نَيَعييحل   قَيياَل:  «الس  ــْعَداِن  َغيـْ فَِ نـ َهــا ِمثْــُل َشــْوِ  الس 

ُهْم مَ  ُهْم َمْن ُيَخـْرَدلُ الل ُه  َتْخَطُف الن اَ، بَِأْعَماِلِهْم  َفِمنـْ ْن يُوَبُق بَِعَمِلِه  َوِمنـْ
ثُـم  يـَْنُجـو  َحت ـى  (4)

َِا َأرَاَد الل ُه رَْحَمَة َمْن َأرَاَد ِمْن َأْهِل الن اِر  َأَمَر الل ُه اْلَمالَِئَكَة َأْن ُيْخرُِجـوا َمـْن َكـاَن يَـ  ْعبُـُد الل ـَه  ِإ
ــــُجوِد  فـَُيْخرُِجـــونـَُهْم َويـَْعرِفُـــونـَُهْم بُِثَــــ اِر السعـــُجوِد  َوَحــــر َم الل ـــُه َعلَــــى الن ـــاِر َأْن تَْأُكــــَل َأثـَـــَر السع

ــ ــْن الن ــاِر َق ــُجوِد  فـََيْخُرُجــوَن ِم ــَر السع ــُه الن ــاُر ِإل  َأثـَ ْد فـََيْخُرُجــوَن ِمــْن الن ــاِر  َفُكــلع اْبــِن آَدَم تَْأُكُل
َحيَـاِة  فـَيَـْنبُتُـوَن َكَمـا تـَْنبُـُإ اْلِحب ـُة ِفـي َحِميـِل الس ـْيِل فـَُيَصـبع َعلَـْيِهْم َمـاُء الْ  (5)اْمَتَحُشـوا 

ثُــم   (6)

                                                                                                  
 .جاء يف يبفته أنه أ د من السيف وألا من الشعر (1)
 .أجاد الواله جييب إجادق إذا ق عه سريًا :يقال (2)
 .اع  اإلبم و نبت ذو شوك من أ سن مر  (3)
 .أه الق ص :ال رلل (4)
 :قييال يبيا ت األ عييال  أمشيييه احلير :و كييى يعقيوب  وا يي  ا يرتا اع ييد وظهيور العظيحل  حمشيته النييار أه أ رقتيه :يقيال (5)

 .معناه انقبهوا واسولوا :وقال الداوله  حمشت لغية وأحمشت  و العروم
 . و تاص  ا مل ير  ق ره :وقيم  مفعول و ما جي ء به السيم من ط  وتريه  عيم  عىن  (6)
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َقى رَُجلس بـَْيَن اْلَجن ِة َوالن اِر  َوُهَو آِخُر َأْهِل الن ـا  ِر ُدُخـوًل يـَْفُرُغ الل ُه ِمْن اْلَقَضاِء بـَْيَن اْلِعَباِد  َويـَبـْ
الن ـــاِر  فـَيَـُقـــوُل: يَـــا َرب  اْصـــِرْف َوْجِهـــي َعـــْن الن ـــاِر  قَـــْد َقَشـــَبِني  اْلَجن ـــَة  ُمْقبِـــلس ِبَوْجِهـــِه ِقبَـــلَ 

ََِكاُؤَها  (1)رِيُحَها  َِلِـَك   (2)َوَأْحَرقَِني  ـَر  َِلِـَك بِـَك َأْن َتْسـَأَل َغيـْ فـَيَـُقوُل: َهـْل َعَسـْيَإ ِإْن فُِعـَل 
ِمـْن َعْهـدن َوِميثَـا ن  فـََيْصـِرُف الل ـُه َوْجَهـُه َعـْن الن ـاِر   فـَيَـُقوُل: َل َوِعز ِتَك  فـَيـُْعِطـي الل ـَه َمـا َيَشـاءُ 
َِا َأقْـَبــَل بِــِه َعَلــى اْلَجن ــِة رََأك بـَْهَجتَـَهــا فَــِ 
َســَكَإ َمــا َشــاَء الل ــُه َأْن َيْســُكَإ  ثُــم  قَــاَل: يَــا َرب   (3)

ْمِني ِعْنــَد بَــاِب اْلَجن ــِة  فـَيَـُقــوُل الل ــُه لَــُه: َألَــيْ  َْ قَــْد َأْعطَْيــَإ اْلُعُهــوَد َواْلِميثَــاَ   َأْن لَ َتْســَأَل قَــد 
ــَر ال ــِذي ُكْنــَإ َســأَْلَإ  فـَيَـُقــوُل: يَــا َرب  لَ َأُكــوُن َأْشــَقى َخْلِقــَك  فـَيَـُقــوُل: َفَمــا َعَســْيَإ ِإْن  َغيـْ

َرُه  فـَيَـُقوُل: لَ َوِعز ِتَك لَ أَ  َِِلَك َأْن لَ َتْسَأَل َغيـْ َِِلَك  فـَيـُْعِطي رَب ُه َمـا َشـاَء ُأْعِطيَإ  َر  ْسَأُل َغيـْ
ــنْ  ــا ِم ــا ِفيَه ــا  َوَم ــَرَأك َزْهَرتـََه ــا  فـَ ــَِّ بَابـََه َِا بـََل ــِ  ــى بَــاِب اْلَجن ــِة  َف ــُه ِإَل ُم ــا ن  فـَيـَُقد  ــْن َعْهــدن َوِميَث  ِم

ـــُروِر  فـََيْســـُكُإ َمـــا َشـــاَء الل ـــُه َأْن َيْســـُكَإ  فـَيَـُقـــو  (4)الن ْضـــَرةِ  ـــي اْلَجن ـــَة  َوالسع ُل: يَـــا َرب  َأْدِخْلِن
َْ َقــْد َأْعطَْيــَإ اْلُعُهــوَد َواْلِميثَــاَ   َأْن لَ  (5)فـَيَـُقــوُل الل ــُه: َوْيَحــكَ  ــْي يَــا اْبــَن آَدَم  َمــا َأْغــَدَرَ   َأَل

ــَك  فـَيَ  ــي َأْشــَقى َخْلِق ــوُل: يَــا َرب  لَ َتْجَعْلِن ــَر ال ــِذي ُأْعِطيــَإ  فـَيَـُق ــَأَل َغيـْ ْضــَحُك الل ــُه َعــز  َتْس
َِا انـَْقطََعــْإ أُْمِني   َُِن لَــُه ِفــي ُدُخــوِل اْلَجن ــِة  فـَيَـُقــوُل: َتَمــن   فـََيَتَمن ــى َحت ــى ِإ تُــُه  َوَجــل  ِمْنــُه  ثُــم  يَــْأ

َِا انـْتَـَهـ ُرُه رَبـعُه  َحت ـى ِإ َََمـاِنيع  قَـاَل الل ـُه قَاَل الل ُه َعز  َوَجل : َتَمـن  َكـَذا وََكـَذا  َأقْـبَـَل يُـذَك  ْإ بِـِه ا
ُلُه َمَعهُ  َِِلَك َوِمثـْ  .«تـََعاَلى: َلَك 

َ ا  نَريي يرََق  راه  ألا يَ  اهللن َعني هنَميا:قَاَل أَبنو َسعايٍد اخل نيد  قَـاَل الل ـُه: لَـَك »قَياَل:  إاَن َرسنيوَل ال َيها  َر ا
ين  َرسنيولا ال َيها قَياَل أَبنيو  نَريي يرَ . «َِِلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاِله َفين  ما لَيهن:  َق: ملَ  َأ   لُـُه »إاكَ قَيو  َِلِـَك َوِمثـْ لَـَك 

: . «َمَعهُ    .856.رواه الب اره:  .«َِِلَك َلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاِلهِ »قَاَل أَبنو َسعايٍد: إايد يَاع تنهن يَيقنولن

                                                                                                  
 .والقشت الشحل وي  ق ع ى اإليبابة بكم مكروه  ميف تياشيم  :أه (1)
 .شدق  ر ا :أه (2)
 أه:  سنها.( 3)
 .البهجة :أه (4)
 .وين ك مة رمحة :قال احلسن  وين    ك مة  قال لن وقص يف   كة ك يستيقها (5)
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َْنفِ  -75  بَاب: السعُجوِد َعَلى اَْ

ييييَ  اهللن َعني هنَمييييااٍس َعبَيييي َعيييينا اب يييينا  -468 أُِمــــْرُت َأْن »: قَيييياَل: قَيييياَل النَييييخا   -يفا راَوايَييييٍة  - َر ا
َهـــِة  ـــى اْلَجبـْ َعِة َأْعظُـــمن  َعَل ـــَدْيِن  َوالـــرعْكَبتَـْيِن   -َوَأَشييياَر بايَيييداها َع َيييى أَن فايييها  -َأْســـُجَد َعَلـــى َســـبـْ َواْلَي

  .812.رواه الب اره: . «ثـ َياَب َوالش َعرَ َوَأْطَراِف اْلَقَدَمْيِن  َوَل َنْكِفَإ ال

 بَاب: اْلُمْكِث بـَْيَن الس ْجَدتـَْينِ  -76

َا  -464 َ  (1)قَاَل: إايد كَ آلنو َعن  أََن . َوبَياقا  احلَيديجا أَن  أنيَب دَ  باكنيحل  َكَميا رَأَي يتن النَيخا
  .821.رواه الب اره:  (2) َيَقَدَ .

رَاَعْيِه ِفي السعُجودِ بَاب: َل يـَْفتَ  -77 ِِ  ِرُش 

د  وَعن يييهن  -465 رَاَعْيـــِه »قَييياَل:  أََن النَيييخا ِِ ـــُجوِد  َولَ يـَْبُســـْ  َأَحـــدُُكْم  اْعَتـــِدُلوا ِفـــي السع
  .822.رواه الب اره:  (3).«انِْبَساَط اْلَكْلبِ 

 ِفي ِوْترن ِمْن َصالَتِِه  ثُم  نـََه َ  ابَاب: َمْن اْستَـَوك قاعدً  -72

َ َعن  َمالا ن ب نن احل نيَوي را ا  -466 ين  يَبيلَ اها   : أَنَيهن رََأد النَيخا ينَري د    َيإاَذا َكياَن يفا وا  يٍر ما
َتواَه قَاعادً    .823.رواه الب اره: . املَ  يَيني َهة  َ َن َيس 

َهُ  ِمْن الس ْجَدتـَْينِ  -79  بَاب: ُيَكبـ ُر َوُهَو يـَنـْ

راهد َعن  َأ ا  -467 ين  الس يجنولا  َسعايٍد اخل ند  يَ  َر َيَص رَأ َسيهن ما باريا  ا : أَنَيهن يَبيَ ى  َ َجَهيَر بايالَتك 
 َ ا  َوقَيياَل: َ َكيييَيا رَأَي ييتن النَييخا َعتَي   ييين  الييرَك  ييَ  قَيياَ  ما ييَ  َر َيييَص  َو ا ييَ  َسييَجَد  َو ا .رواه الب ييياره: . َو ا

825.  

                                                                                                  
 )أه: ك أقرر(.( 1)
 . 465 ا   :. قد  قريبً ( 2)
 . يف الواقيت/ باب: الر   يناج  ربه  قد وقد   331 يا من األ اليج الكررق يف  يا ال ترر  و و طرم من  : .( 3)
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 وِ، ِفي الت َشهعدِ بَاب: ُسن ِة اْلُجلُ  -21

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييَد ال َييها ب ييَن عنَمييَر  -462 ََ  َوأَنَييهن َر ا : أَنَييهن َكيياَن يَيتَيَربَييصن يفا الَرييلَقا إاَذا َج َيي
ييىَن  ييَت راج  َييَ  ال ينم  ييَرد  رََأد َولَييَدهن  َيَعييَم َذلاييَ   َينَيَهيياهن  َوقَيياَل: إاَ َييا سنييَنةن الَرييلَقا أَن   َين را َ ال ينس    َو َيث يي ا

 . َ َ  َك َت ماَليا   .827.رواه الب اره:  َيَقاَل َلهن: إاَنَ   َيف َعمن َذلاَ    َيَقاَل: إاَن راج 
َي ييٍد الَسيياعاده   -469 َفَظكنييحل  لاَرييلَقا َرسنييولا ال َييها  َعيين  َأ ا محن   رَأَيي تنييهن قَيياَل: أَنَييا كنن ييتن َأ  
ييرَهن  إاَذا َكبَيييرَ  َ َ َرييَر َظه  َبتَيي ييها  مثن يين  رنك  َكييَن يََدي ييها ما ييَياَء َمن كابَيي ييها  َوإاَذا رََكييَص أَم  َجَعييَم يََدي ييها  ا

 َييإاَذا َر َييَص  1)
ييتَيَود  َ ييَن يَيعنييوَل كنييم   َيَقييارٍ  رَأ َسييهن اس 
ييها  (2) ييرَتاٍش َوكَ قَاباها ييَر منف  َما  َمَكانَييهن   َييإاَذا َسييَجَد َوَ ييَص يََدي ييها َتيي 

يرَ  ََ َعَ ى راج  ايها ال ينس  ا َجَ  َعتَي   ََ يفا الرَك  َ َة   َإاَذا َجَ  بي 
َ ي ها ال قا َبَم باَأط رَاما َأيَباباصا راج  تَيق  د  َوَنَريَت َواس 

يَرد  َوقَيَعي نت  يَرد  َوَنَريَت األ  يريَقا  قَيَدَ  راج  َيهن ال ينس  َعيةا اأَلتا ََ يفا الرَك  ىَن  َوإاَذا َج َي َعَد ايها. ال ينم  َد َع َيى َمق 
  .828.رواه الب اره: 
ََو َل َواِجبً  -21 َن  الن ِبي    ابَاب: َمْن َلْم يـََر الت َشهعَد ا َِ  قَاَم ِمْن

 الر ْكَعتَـْيِن َوَلْم يـَْرِجعْ 

َنَة  -471 لابَي ا َعب يدا َمنَياٍم  وََكياَن   َو نَو مان  أَد لا َشننوَءَق  َو نَو َ  ايفل َعن  َعب َد الَ ها اب َن كنَيي 
د  يييَيابا النَيييخا ييين  َأيب  َ ما َ    : أََن النَيييخا ا  ملَ  جَي  اييي نولَيَيييي   ا األ  َعتَي   يييَر   َيَقييياَ  يفا اليييرَك  يَبيييَ ى تاايييحل  الَظه 

ييي ايَمهن  كَ  َل  َ َسيييَجَد  َيَقييياَ  النَييياسن َمَعيييهن  َ يييَن إاَذا َقَهيييى الَريييلََق  َواني َتظَيييَر النَييياسن َ س  يييَو َجيييالا بَييييَر َو ن
َ َسَ حَل.  ا قَيب َم أَن  ينَس دحَل  مثن َد َي     .829.رواه الب اره: َسج 

يييي.ودال يف رواييييية:  (19) َا النَيييياسن َمَعييييهن َمَكيييياَن َمييييا َنسا ييييَن اع ن نييييوسا   َ َوَسييييَجَدإن .رواه الب يييياره:  . ما

1235. 
(3)

 

                                                                                                  
 .ثناه وع فه إن أسفم مستويًا :أه (1)
 .وا د ا  قارق و   عظا  الظهر (2)
وا  :باب.( 3) َدَ ىا الَسه    .َمن  ينَكبيدرن سا َسج 
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 بَاب: الت َشهعِد ِفي اْْلِخَرةِ  -28

يعنوٍل  -471 د  َعن  َعب دن الَ ها ب نا َمس  َنا َت  يَف النَيخا قين  نَيا: الَسيَل ن َع َيى  قَياَل: كننَيا إاَذا يَبيَ يي 
نَييا َرسنييولن ال َييها  يَكاإايييَم  الَسييَل ن َع َييى  نييَلٍن َو نييَلٍن   َال تَيَفييَت إالَيي  ر ايييَم َوما ِإن  الل ــَه ُهــَو » َيَقيياَل:  جا

ــاَلمُ  َِا َصــل ى َأَحــدُُكْم فـَْليَـُقــْل: الت ِحي ــاتُ الس  ــاَلُم َعَلْيــَك  (1)  فَــِ  لِل ــِه  َوالص ــَلَواُت َوالط ي َبــاُت  الس 
نَـــا َوَعلَـــى ِعبَـــاِد الل ـــِه الص ـــاِلِحيَن  فَـــِ ن ُكمْ  َِا  َأيـعَهـــا الن بِـــيع َورَْحَمـــُة الل ـــِه َوبـَرََكاتُـــُه  الس ـــاَلُم َعَليـْ ِإ

ََْرِ   َأْشـَهُد َأْن لَ ِإلَـَه ِإل  الل ـُه  َوَأْشـَهدُ قـُْلتُ   ُموَها  َأَصاَبْإ ُكل  َعْبدن لِل ِه َصاِلحن ِفي الس َماِء َوا
  .831.رواه الب اره:  .«َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  اَأن  محمدً 

 بَاب: الدعَعاِء قـَْبَل الس اَلمِ  -28

يييييَ  اهللن َعييييين  َعاإاَشيييييَة  -478 َهييييياَر ا د َعني  عنو يفا   : أََن َرسنيييييوَل ال َيييييها   َدو  ا النَيييييخا َكييييياَن يَيييييد 
ــِة اْلَمِســيِح الــد ج اِل  »الَرييلَقا:  َن ُِ بِــَك ِمــْن ِفتـْ ــو ــْن َعــَذاِب اْلَقْبــِر  َوَأُع ُِ بِــَك ِم الل ُهــم  ِإن ــي َأعُــو

َنــِة اْلَمَمــاِت   َنــِة اْلَمْحَيــا َوِفتـْ ُِ بِــَك ِمــْن ِفتـْ ُِ بِــَك ِمــْن اْلَمــْأثَمِ َوَأُعــو (3)َواْلَمَّْــَرمِ  (2)الل ُهــم  ِإن ــي َأُعــو
» 

!  َيَقيياَل:  يين  ال َمغ ييَر ا ييَتعايين ما ثَيييَر َمييا َ س  َِا َغــرَِم  َحــد َث َفَكــَذَب  » َيَقيياَل لَييهن قَاإاييمل: َمييا َأك  ِإن  الر ُجــَل ِإ
  .832.رواه الب اره:  .«َوَوَعَد فََأْخَلفَ 

يقا َعيييين  َأ ا بَ  -478 ييييٍر الردييييدد يييي ا لنَعيييياًء أَل عنييييو باييييها يفا : أَنَييييهن قَيييياَل لاَرسنييييولا ال َييييها ك  : َع دم 
. قَياَل:    َولَ يـََِّْفـُر الـذعنُوَب ِإل  َأنْـَإ  فَـاْغِفْر اكثيـرً   اُقْل: الل ُهم  ِإن ي ظََلْمُإ نـَْفِسي ظُْلًمـ»يَبَلِتا

  .834.رواه الب اره:  .«ِني  ِإن ك َأْنَإ اْلََُّفوُر الر ِحيمُ ِلي َمَِّْفَرًة ِمْن ِعْنِدَ   َواْرَحمْ 

َْ ِبَواِجبن  -24 َعاِء بـَْعَد الت َشهعِد  َولَْي  بَاب: َما يـَُتَخيـ ُر ِمْن الدع

                                                                                                  
 .ة و   السل مجص تي (1)
 .أو  و نفَ اإلمث و ًعا ل مردر مو ص اكسحل  األمر اليه يوجت اإلمث :أه (2)
 .اليه ع يه الدين واليه له أيًها وأيب ه ال بو  :والغرمي   و الدين :الغر  (3)
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ييعنوٍل  -474 لاييها: َوقَيياَل يفا  ييياها الردوايَييةا بَيع ييَد قيَ  (1) ايفا الَتَشييه دا  َيَقييَدَ  َقرايبًيي َ ييدايجن اب يينا َمس  و 
.رواه الب ياره:  .«ثُـم  يـََتَخيـ ـُر ِمـْن الـدعَعاِء َأْعَجبَـُه ِإلَْيـِه فـَيَـْدُعو»: «َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  اَوَأْشَهُد َأن  محمدً »

835.  

 بَاب: الت ْسِليمِ  -25

َهيياَعين  أن د َسييَ َمَة  -475 ييَ  اهللن َعني  : َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َر ا ييَ  إاَذا َسيي َ  قَالَييت  حَل  قَيياَ  الندَسيياءن  ا
ريً    .837.رواه الب اره: قَيب َم أَن  يَيقنوَ .  ايَيق ها  َ س  ايَمهن  َوَمَكَج َيسا

َمامُ  -26  بَاب: ُيَسل ُم ِحيَن ُيَسل ُم اإْلِ

د  َعن  عات َباَن  -476 َنا َمَص الَنخا َ  َسَ حَل. قَاَل: يَبَ يي  َنا  ا   .838ه: .رواه الب ار   َ َسَ م 

 بَاب: الذ ْكِر بـَْعَد الص اَلةِ  -27

يَ  اهللن َعني هنَمياَعَباٍس  َعنا اب نا  - 477 ين  َر ا يَ  يَين َريرامن النَياسن ما را   ا : أََن َر  يَص الَريو تا باالييدك 
د  ييدا النَييخا تنوبَيةا  َكيياَن َع َييى َعه  ا ان َرييَر نوا باييَيلاَ  إاَذا يَاع تنييهن. . َوقَيياَل اب يينن َعبَيياٍس: كنن ييتن أَع  َييحلن إاذَ ال َمك 

  .841.رواه الب اره: 
د  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -472 ييمن الييد ثنورا  قَيياَل: َجيياَء ال فنَقييرَاءن إاَن النَييخا  َيَقييالنوا: َذَ ييَت أَ  

يين   (2) ما
يَوالا بااليَدَرَجاتا ال عنييلَ َوالَنعاييحلا ال منقاييحلا  ينَريي  وَن َكَمي ييمن   ا ننَريي د   َوَيرنيومنونَ اأَلم   َكَميا َنرنييو ن  َوَ نيحل  َ ه 

ييدنوَن َويَيَتَرييَدقنوَن. قَيياَل:  ييرنوَن  َوجينَا ا َييا َويَيع َتما ييوَن تا ييَواٍل حَينج  ثُُكْم بِــأْمرن  ِإْن َأَخــْذتُْم بِــِه »أَم  َألَ ُأَحــد 
ـَر َمـْن َأنـْـُتْم بـَـْيَن َظْهـَرانـَْيِهم  ِإل  َمـْن َأْدرَْكُتْم َمْن َسبَـَقُكْم  َوَلْم يُْدرِْكُكْم َأَحـدس بـَْعـدَكُ  ْم  وَُكْنـُتْم َخيـْ

َلُه  ُتَسب ُحوَن َوَتْحَمُدوَن َوُتَكبـ ُروَن َخْلَف ُكل  َصاَلةن ثالثً   .«َوَثالَثِينَ  اَعِمَل ِمثـْ

نَينَيا   َيَقياَل بَيع هنيَنا: ننَسيبدنن ثلثًي َنا بَييي  تَيَ ف  َوَثلَثايَ   َوننَكبيديرن  الَثايَ   َوحَن َميدن ثلثًيَوثَ  اقَاَل الرَاواه:  َات 
ــُر  َحت ــى »َوَثلَثاييَ    َيَرَجع ييتن إالَي ييها   َيَقيياَل:  اأَر بَيًعيي ــْبَحاَن الل ــِه  َواْلَحْمــُد لِل ــِه  َوالل ــُه َأْكبَـ ــوُل: ُس تـَُق

                                                                                                  
 . 471 ديج رقحل: .( 1)
 .أ م الال الكثري :أه (2)
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ُهن  ُكل ِهن  ثالثً    .843.رواه الب اره:  .«َوَثالَثِين اَيُكوَن ِمنـْ

َ ال منغاريَقا ب نا شنع َبَة  َعنا  -479 تنوبَيٍة:   : أََن الَنخا لَ ِإلَـَه »َكاَن يَيقنولن يفا لنبنرا كنمد يَبلٍَق َمك 
 ِإل  الل ــُه َوْحــَدُه لَ َشــرِيَك لَــُه  لَــُه اْلُمْلــُك  َولَــُه اْلَحْمــُد  َوُهــَو َعَلــى ُكــل  َشــْيءن قَــِديرس  الل ُهــم  لَ 

َِا اْلَجـــد  ِمْنـــَك اْلَجـــدع  َمـــاِنعَ  َفـــُع  ِلَمـــا َأْعطَْيـــَإ  َولَ ُمْعِطـــَي ِلَمـــا َمنَـْعـــَإ  َولَ يـَنـْ
(1)

.رواه الب ييياره:  .«
844.  

َِا َسل مَ  -22 َماُم الن اَ، ِإ  بَاب: َيْستَـْقِبُل اإْلِ

يها.إاَذا يَبيَ ى يَبيلَ  قَياَل: َكياَن النَيخا   َعن  َينرََق ب نا جنن َدٍب  -421 ها نَيا باَوج  ًق  أَقي بَيَم َعَ يي 
(2) 

  .845.رواه الب اره: 

د  -421 يَبييييلََق الر ييييب نا  أَنَيييهن قَيييياَل: يَبيييَ ى لَنَييييا َرسنييييولن ال َيييها  َعييين  َدي ييييدا ب ييينا َتالاييييٍد اع نَهيييي ا
بااحل نَدي باَيةا 
َ ةا   َيَ َما ان َرَرمَ  (3) َهـْل تَـْدُروَن »  أَقي بَيَم َع َيى النَياسا  َيَقياَل: َعَ ى إاث را َيَاٍء َكاَنت  مان  الَ يي 

َِا قَاَل رَبعُكْم  َأْصَبَح ِمْن ِعبَـاِدي ُمـْؤِمنس بِـي وََكـاِفرس  فََأم ـا َمـْن »قَالنوا: الَ هن َوَرسنولنهن أَع َ حلن  قَاَل:  «َما
ــْؤِمنس بِــي وَ  ــَذِلَك ُم ــِه  َف ــاَل: َقــاَل: ُمِطْرنَــا بَِفْضــِل الل ــِه َورَْحَمِت ــا َمــْن َق ُمِطْرنَــا َكــاِفرس بِاْلَكوَْكــِب  َوَأم 

  .846.رواه الب اره:  .«بِ اكِ بِاْلَكوَ َكَذا وََكَذا  َفَذِلَك َكاِفرس ِبي  َوُمْؤِمنس  (4)بِنَـْوءِ 

 بَاب: َمْن َصل ى بِالن اِ، َفذََكَر َحاَجًة فـََتَخط اُهمْ  -29

بَيييَة  -428 د قَييياَل: يَبيييَ ي تن وَ  َعييين  عنق  يييراعً  رَاَء النَيييخا َ قَييياَ  منس  يييَر  َ َسيييَ حَل مثن   اباال َمداينَيييةا ال َعر 
نَيهنيحل   َيَتَ َ ى راقَاَب الَناسا  إاَن بَيع ةا  نَجرا ناَساإاها   َيَفباَع النَياسن ماين  سنير َعتاها  َ َ يرََ  َع َيي هاحل   َييرََأد أَ 

                                                                                                  
 .عظمةال :وقيم  احلن :وقيم  اعد الغ  :قال احلسن (1)
 .   وسيأِت م وًك يف كتاب اعناإب إن شاء اهلل  عان696 يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  و و طرم من  : .( 2)
 .مو ص معروم من جهة جدق بينها وب  مكة عشرق أميال :بالت فيف والتثقيم (3)
و ي  معينية بيالغرب ميص   نيادل الثمانيية والعشيرينوالنيوء عنيد العيرب سيقوط عيحل مين عيو  ال  أه بينجحل كييا :م رنا بنيوء كييا (4)

 .ط وع الفجر وط وع مقاب ه من قبم الشرا
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ييين  سنييير َعتاها   َيَقييياَل:  بنيييوا ما ـــْرتُ »َعجا ـــرن  اشـــيئً  ََِك ـــْن تِْب ـــَأَمْرُت  (1)ِم ـــُإ َأْن َيْحِبَســـِني  َف ـــَدنَا  َفَكرِْه ِعْن
  . 851.رواه الب اره: . «بِِقْسَمِتهِ 

 بَاب: اِلْنِفَتاِل َواِلْنِصَراِف َعْن اْلَيِميِن َوالش َمالِ  -91

يعنوٍل  -428 ين  يَبيلَ اها  ييَيَرد  اي  َانا شييئً قَياَل: كَ جَي َعيم  َأَ يدنكنحل  لا َشي َعن  َعب دن الَ ها ب نا َمس  ما
َ  اأََن َ ق يي .رواه يَين َرييرامن َعيين  َيَسيياراها.  اكثييريً  َعَ ي ييها أَن  كَ يَين َرييراَم إاكَ َعيين   َايناييها  َلَقييد  رَأَي ييتن النَييخا
  .852الب اره: 

 بَاب: َما َجاَء ِفي الثعوِم الن يىء َواْلَبَصِل َواْلُكر اثِ  -91

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َجيياباَر ب ييَن َعب ييدا ال َييها  -424 ــِذِه »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َر ا ــْن َه ــْن َأَكــَل ِم َم
قَياَل اليرَاواه: قين  يتن عَياباٍر: َميا يَيع ي ا بايها  قَياَل:  «َفالَ يـَََّْشانَا ِفي َمَسـاِجِدنَا -ينرايدن الث وَ   -الش َجَرِة 

 إاكَ نايَئهن.َما أنرَاهن يَيع  ا 
َنهن.  (2)   .854.رواه الب اره: َوقايَم: إاكَ نَيتي 

َ  اهللن َعني هنَما:َعن  َجابارا ب َن َعب دا الَ ها  -425 َ  َر ا  َأْو َبَصـاًل  اَمـْن َأَكـَل ثُوًمـ»قَاَل:  أََن الَنخا
َ  «يَـْقُعــــْد ِفــــي بـَْيِتــــهِ فـَْليَـْعَتــــِزْل َمْســــِجَدنَا  َولْ  -أَو  قَيييياَل:  - فـَْليَـْعَتزِْلَنــــا ٍر  ايييييها  َوأََن النَييييخا َ باقاييييد  أنِتا

رَاتل مان  بينقنوٍل   َيَوَجَد َ َا راحيً  َا  ايَها مان  ال بينقنولا   َيَقياَل: اَتها َ  ا را إاَن بَيع يةا  «قـَر بُوَهـا»  َ َسَأَل  َأنت 
َ َهييا ييَياباها َكيياَن َمَعييهن   َيَ َمييا َرآهن َكييراَه َأك  .رواه الب يياره: . «ُكــْل  فَــِ ن ي أُنَــاِجي َمــْن لَ تـَُنــاِجي»  قَيياَل: َأيب 

855.  

: طَبَيقً  ٍر  يَيع  ا َ باَبد  .  اَويفا راَوايٍَة: أنِتا رَاتل   .7359.رواه الب اره:  ايها َتها

َيانِ  -98  بَاب: ُوُضوِء الص بـْ

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -426 د : أََن النَييَر ا َمييَر َع َييى قَييير ٍ َمن بنييوٍذ  خا
 َييَأَمهنحل  َويَبييف وا  (3)

                                                                                                  
 .ذ ًبا تري مسبوك :أه (1)
 .راإيته الكريهة :بالثناق بعد ا نون أه «إك نتنه» :ويروه  تري نهيج :أه (2)
 .متباعد منفرل :أه (3)
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  .857.رواه الب اره: َعَ ي ها. 

راهد  -427 د َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  ــْوَم اْلُجُمَعــِة َواِجــبس َعَلــى  »قَيياَل:  : أََن النَييخا اْلَُّْســُل يـَ
  .858.رواه الب اره:  (1).«ُكل  ُمْحَتِلمن 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  اب يينا  َعيينا  -422 َت اخل نييرنوَ  َمييَص َرسنييولا ال َييها  َر ا َوقَييد  قَيياَل لَييهن َرجنييمل: َشييهاد 
 َييَغراها  أَ َيى ال َع َييحل يين  يبا ن ييهن َميا َشييهاد  نهن  يَيع ي ا ما   قَياَل: نَيَعييحل   َولَيو كَ َمَكييايا ما

الَيياه عان ييَد َلارا َكثاييريا  (2)
َ أََ ى الندَسياَء  َييَوَعَظهنَن  َوذََكيَر نَن  َوأََميَر نَن أَن  يَيَتَريَدق َن  َ َجَع َيت  ال َمير أَقن  ب نا الَر  تا  مثنَ  َتَ َت  مثن

َ أََ ى  نَو َوباَللل ال بَيي َت.  واه باَيداَ ا إاَن َ   قاَها   ين  قا  يفا ثَيو با باَلٍل  مثن   .863.رواه الب اره:  ينه 

ِْ بَاب: خُ  -98  ُروَِ الن َساِء ِإَلى اْلَمَساِجِد بِالل ْيِل َواْلَََّل

يَ  اهللن َعني هنَميا عنَميَر  َعنا اب ينا  -429 د  َر ا ََِنُكْم ِنَسـاؤُُكْم بِالل ْيـِل »قَياَل:  َعين  النَيخا َِا اْسـَتْأ ِإ
َِنُوا َلُهن     .865.رواه الب اره:  .«ِإَلى اْلَمْسِجِد فَْأ

 
(11) 

 ُمَعةِ ِكَتاب اْلجُ 
 بَاب: فـَْرِ  اْلُجُمَعةِ  -1

ييَص َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -491 :  : أَنَييهن يَا ــْوَم »يَيقنييولن ــابُِقوَن يـَ َنْحــُن اْْلِخــُروَن الس 
اْلِقَياَمِة  بـَْيـَد َأنـ ُهـمْ 
َعلَـْيِهْم  فَـاْختَـَلُفوا ُأوتُـوا اْلِكتَـاَب ِمـْن قـَْبِلنَـا  ثُـم  َهـَذا يـَـْوُمُهْم الـ ِذي فُـِرَ   (3)

  .876.رواه الب اره:  .«َوالن َصاَرك بـَْعَد َغدن  اِفيِه  فـََهَدانَا الل ُه له  فَالن اُ، لََنا ِفيِه تـََبعس: اْليَـُهوُد َغدً 

                                                                                                  
 .  491ريًبا بسياا أي يف كتاب اعمعة/ باب: ال يت ل جمعة/  :  يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  وسيأِت ق.( 1)
 .و   الع حل أيًها وي  ق ع ى جبم  العلمة يف األرض :أه (2)
 .وقد  أِت  ع  ع ى و عىن إك و عىن من أجم  تري أ حل :أه (3)
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 َفْضِل اْلَُّْسِل يـَْوَم اْلُجُمَعةِ  :باب
ييَ  اهللن َعني هنَمييا:َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر . (81) َِا َجــاَء َأَحــدُُكُم » :قَييالَ  أََن َرسنييوَل ال َييها  َر ا ِإ

  .877.رواه الب اره:  . «اْلُجُمَعَة فـَْليَـََّْتِسلْ 

 بَاب: الط يِب لِْلُجُمَعةِ  -8

راهد  -491 ييَهدن َع َييى َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخلنييد  قَيياَل: َأش 
ــْوَم »قَيياَل:  َرسنييولا ال َييها  (1) اْلَُّْســُل يـَ

اِجبس َعَلى ُكل  ُمْحَتِلمن  َوَأْن َيْسَتن  اْلُجُمَعِة وَ 
ْ  ِطيبً  (2)   .885.رواه الب اره:  .«ِإْن َوَجدَ  اَوَأْن يََم

 بَاب: َفْضِل اْلُجُمَعةِ  -8

ــــِة ُغْســــَل »قَيييياَل:  : أََن َرسنييييوَل ال َييييها َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -498 ــــْوَم اْلُجُمَع ــــْن اْغَتَســــَل يـَ َم
َوَمْن رَاَح ِفي الس اَعِة الث انِيَـِة  َفَكأَن َمـا قـَـر َب بـََقـَرًة  َوَمـْن  (3)رَاَح  َفَكأَن َما قـَر َب بََدنًَة  اْلَجَنابَِة ثُم  

ــر َب َكْبًشــ ــاَعِة الث الِثَــِة  َفَكأَن َمــا قـَ ــاَعِة الر ابَِعــِة  َفَكأَن َمــا  (4)َأقْـــَرَن  ارَاَح ِفــي الس  َوَمــْن رَاَح ِفــي الس 
َمـــاُم  ََ اإْلِ َِا َخـــَر ـــِ  ـــر َب بـَْيَضـــًة  َف ـــاَعِة اْلَخاِمَســـِة  َفَكأَن َمـــا قـَ ـــر َب َدَجاَجـــًة  َوَمـــْن رَاَح ِفـــي الس  قـَ

  .881.رواه الب اره:  .«َحَضَرْت اْلَمالَِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذ ْكرَ 

 بَاب: الدعْهِن لِْلُجُمَعةِ  -4

يييي د  -498 لَ يـَََّْتِســــُل رَُجـــلس يـَــــْوَم اْلُجُمَعــــِة  »: قَييياَل: قَيييياَل النَيييخا   َعييين  َسييي  َماَن ال َفاراسا
َُ َفــالَ  ــِه  ثُــم  َيْخــُر ْع ِمــْن ِطيــِب بـَْيِت ــ ــِه  َأْو يََم ــْن ُدْهِن ــا اْســَتطَاَع ِمــْن طُْهــرن  َويَــد ِهُن ِم ــُر َم َويـََتَطه 

َنــُه يـَُفــر ُ  بـَــْيَن اثـْنَـــْيِن  ثُــم  ُيَصــل ي َمــا ُكِتــَب لَــُه  ثُــ َمــاُم  ِإل  ُغِفــَر لَــُه َمــا بـَيـْ َِا َتَكل ــَم اإْلِ م  يـُْنِصــُإ ِإ

                                                                                                  
 .أتر بع حل :أه (1)
 .اكستياك و و لل  األسنان بالعول وحنوه :اكستنان (2)
يقص ع ى اعمم والناقة  :وقال تريه  البدن حترة باإلبم :وقال عياض  ييت البدن لسمنها :قال جما د     وا دق البدن (3)

 .والبقرق لكن ع ى اإلبم أكثر
 .األقرن من الكباش اليه له قرن (4)
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ُْخَرك   .883.رواه الب اره:  .«َوبـَْيَن اْلُجُمَعِة اَْ

اب يينا َعبَيياٍس  -494 ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا ا : أنَييهن قايييَم لَييهن:َر ا
(1)  َ اْغَتِســُلوا »قَيياَل:  ذََكييرنوا أََن النَييخا

يمن  «  َوَأِصيُبوا ِمْن الط يبِ ااْلُجُمَعِة  َواْغِسُلوا رُُءوَسُكْم  َوِإْن َلْم َتُكونُوا ُجنُبً يـَْوَم   َقاَل: أََما ال غنس 
  .884.رواه الب اره:  َينَيَعحل   َوأََما ال ديتن َ لَ أَل راه. 

ُْ َأْحَسَن َما َيِجدُ  -5  بَاب: يـَْلَب

دا  َيَقياَل: يَيا َرسنيوَل  َعن  عنَمَر ب َن اخلَ  َابا  -495 يجا ييَيرَاَء عان يَد بَيابا ال َمس  : أَنَهن َوَجَد  نَ ًة سا
ييتَيَها ييَييو َ  اع نمنَعييةا  َولا  َو  ييدا إاَذا قَييدامنوا َعَ ي ييَ .  َيَقيياَل َرسنييولن ال َيي ييتَيَري َت َ ييياها   َيَ باس  : ها ال َييها  لَييو  اش 

ُْ َهِذِه َمْن َل َخالَ » َ َجياَءت  َرسنيوَل ال َيها  «َلُه ِفـي اْْلِخـَرةِ  (2) َ ِإن َما يـَْلَب َهيا  ن َيمل   َيَأع َ ى  مثن ني  ما
: يَا َرسنيوَل ال َيها  َكَسيو  َنايَها َوقَيد  قين  يَت يفا  ن َيةا عن َياراٍل  عنَمَر ب َن اخلَ  َابا  َها  نَ ًة   َيَقاَل عنَمرن ني  ما

 اَأًتي َ َكَسياَ ا عنَميرن ب ينن اخلَ  َيابا  «نـ ي لَـْم َأْكُسـَكَها لِتَـْلَبَسـَهاإِ »: َما قين  َت  قَاَل َرسنولن الَ ها 
راكً  ََكَة منش    .886.رواه الب اره:  .اَلهن  ا

 بَاب: الس َواِ  يـَْوَم اْلُجُمَعةِ  -6

َعَلــى  أَو   -م تِــي لَــْولَ َأْن َأُشــق  َعلَــى أُ »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييوَل ال َييها  َعين  َأ ا  نَريي ييرََق  -496
  .887.رواه الب اره: . «َََمْرتـُُهْم بِالس َواِ  َمَع ُكل  َصاَلةن  -الن اِ، 

َل  -497 .رواه الب ياره:  .«َأْكثـَْرُت َعَلْيُكْم ِفي الس َوا ِ »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َعن  أََن
888.  

 يـَْوَم اْلُجُمَعةِ  بَاب: َما يـَْقَرأُ ِفي َصاَلِة اْلَفْجرِ  -7

يييييرا:  قَييييياَل: َكييييياَن النَيييييخا   َعييييين  َأ ا  نَريي يييييرََق  -492 يييييرَأن يفا اع نمنَعيييييةا  يفا يَبيييييلَقا ال َفج  امل يَيق 
َدَق   َين بايمن  ن َسانا وَ   2-1.السجدق: الَسج    .891 . .رواه الب اره: 1.اإلنسان: . َ م  أََ ى َعَ ى اإل ا

                                                                                                  
 . رمحه اهلل بن كيسان  و طاوس :القاإم.( 1)
 .ك نريت :أه (2)
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 ِفي اْلُقَرك َواْلُمُدنِ  ُمَعةِ بَاب: اْلجُ  -2

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعيينا اب يينا  -499 :  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َر ا  (1)ُكلعُكــْم رَاعن »يَيقنييولن
َمــاُم رَاعن َوَمْســُؤولس َعــْن َرِعي ِتــِه  َوالر ُجــُل رَاعن ِفــي َأْهِلــِه وَ  َمْســُؤولس وَُكلعُكــْم َمْســُؤولس َعــْن َرِعي ِتــِه  اإْلِ

ي ِدِه َعْن َرِعي ِتِه  َواْلَمْرَأُة رَاِعَيةس ِفي بـَْيِإ َزْوِجَهـا َوَمْسـُؤولةس َعـْن َرِعي ِتَهـا  َواْلَخـاِدُم رَاعن ِفـي َمـاِل َسـ
يييب تن أَن  قَييد  قَيياَل:  «َوَمْســُؤولس َعــْن َرِعي تِــهِ  َعـــْن  َوالر ُجــُل رَاعن ِفـــي َمــاِل َأبِيــِه َوَمْســُؤولس »قَيياَل: َوَ سا

  . 893.رواه الب اره:  .«َرِعي ِتِه  وَُكلعُكْم رَاعن َوَمْسُؤولس َعْن َرِعي ِته

َياِن  –9 بَاب: َهْل َعَلى َمْن َلْم َيْشَهْد اْلُجُمَعَة ُغْسلس ِمْن الن َساِء َوالص بـْ
 َوَغْيرِِهْم 

 َيَقيَدَ   .«َنْحـُن اْْلِخـُروَن الس ـابُِقونَ » :قَاَل: قَاَل َرسنيولن ال َيها  َ دايجن َأ ا  نَريي رََق  -511
َ قَاَل:  (2) اَقرايبً  راها: مثن َعِة َأيـ امن يـَْوًمـ»َوداَل  ننا يفا آتا   اَحق  َعَلى ُكل  ُمْسِلمن  َأْن يـَََّْتِسـَل ِفـي ُكـل  َسـبـْ

  .897.رواه الب اره:  .«يـََِّْسُل ِفيِه رَْأَسُه َوَجَسَدهُ 

 َن تـُْؤَتى اْلُجُمَعُة َوَعَلى َمْن َتِجُب بَاب: ِمْن أَيْ  -11

َهييييا َعيييين  َعاإاَشييييَة  -511 ييييَ  اهللن َعني  يييين  َمنَييييادا ااحل  َر ا : َكيييياَن النَيييياسن يَين تَييييابنوَن ييَييييو َ  اع نمنَعييييةا ما قَالَييييت 
يييني   يييرن ن ما ييييبينهنحل  ال غنبَيييارن َوال َعيييَران   َيَي   د   َييَيييأ  نوَن يفا ال غنبَيييارا ينرا  هنحل  ال َعيييَران   َيييأََ ى َرسنيييوَل ال َيييها َوال َعيييَوايا

ني هنحل  َو نَو عان داه   َيَقاَل الَنخا     .952.رواه الب اره:  .«َلْو َأن ُكْم َتَطه ْرتُْم لِيَـْوِمُكْم َهَذا»: إان َسانل ما

11-  ُْ َِا زَاَلْإ الش ْم  بَاب: َوْقُإ اْلُجُمَعِة ِإ

َها  -518 َ  اهللن َعني  َوَعني  يهاحل   وََكياننوا إاَذا رَا نيوا إاَن اع نمنَعيةا َهيا َر ا : َكياَن النَياسن َمَهنَيَة أَني فنسا قَالَيت 
  .953.رواه الب اره: . «َلْو اْغَتَسْلُتمْ » رَا نوا يفا َ ي َئتاهاحل   َ قايَم َ نحل :

                                                                                                  
 . ا ن مؤمن :أه (1)
 .  495باب:  رض اعمعة/  : . (2)
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ََ ب ييَن َمالاييٍ   -518 َ َعيين  أَنَيي .  َكيياَن ينَريي د  اع نمنَعييةَ   : أََن النَييخا َن ييَ  مَايييمن الَشييم  .رواه  ا
  .954الب اره: 

  .955.رواه الب اره:  . كنَنا نينَبكدرن بااع نمنَعةا  َونَقايمن بَيع َد اع نمنَعةا   :قَالَ  .َوَعن هن  (81)

َِا اْشَتد  اْلَحرع يـَْوَم اْلُجُمَعةِ  -18  بَاب: ِإ

َييير  أَبي يييَرَل إاَذا  قَييياَل: َكييياَن النَيييخا   َوَعن يييهن  -514 يييَتَد احل  يييَتَد ال بَيييير لن َبَكيييَر باالَريييلَقا  َوإاَذا اش  اش 
  .956.رواه الب اره: باالَرلَقا  يَيع  ا اع نمنَعَة. 

 بَاب: اْلَمْشُي ِإَلى اْلُجُمَعةِ  -18

515-  ٍَ يييتل إاَن اع نمنَعيييةا: يَاع يييتن النَييي َعييين  َأ ا َعيييب  يييَو َذا ا َ أَنَيييهن قَييياَل َو ن :  خا َمـــْن »يَيقنيييولن
  .957.رواه الب اره:  (1).«اْغبَـر ْت َقَدَماُه ِفي َسِبيِل الل ِه  َحر َمُه الل ُه َعَلى الن ارِ 

 
 بَاب: َل يُِقيُم الر ُجُل َأَخاُه يـَْوَم اْلُجُمَعِة َويـَْقُعُد ِفي َمَكانِهِ  -14

يَ  اهللن َعني هنَمياَعنا اب يَن عنَميَر  -516 َعيداها  قَياَل: نَيَهيى النَيخا   َر ا ين  َمق  أَن  ينقاييحَل الَرجنيمن َأَتياهن ما
ََ  ايها. قايَم:

َوجَي  ا
اع نمنَعَة  قَاَل: (2)

َرَ ا.  (3)   .911.رواه الب اره: اع نمنَعَة َوَتيي 

َِاِن يـَْوَم اْلُجُمَعةِ  -15 ََ  بَاب: ا

َمييا ن َع َييى  قَيياَل: َكييانَ  َعيين  الَسيياإاتا ب يينا يَبايييَد  -517 ََ اإل ا الندييَداءن ييَييو َ  اع نمنَعييةا  أََولنييهن إاَذا َج َيي
د  يييدا النَيييخا ن يييَرا  َع َيييى َعه  يييٍر َوعنَميييَر  ال ما يييَ  اهللن َعني هنَمييياَوَأ ا َبك    وََكثينيييَر    َيَ َميييا َكييياَن عنث َميييانن َر ا

الَناسن  دَاَل الندَداَء الثَالاَج َعَ ى الَبو رَاءا.
(4)

  .912.رواه الب اره:  

                                                                                                  
 ( .2811. )رواه الب اره: «َسبايما الَ ها  َيَتَمَسهن الَنارن  َما ات بَيَرت  َقَدَما َعب ٍد يفا ».َويفا راَوايٍَة:  (1)
َ  اهللن َعني هنَما   و ابن جريج الراوه  والقول له  و نا ص الراوه عن ابن عمر :القاإم.( 2)  .َر ا
 . ويف لفن ال ترر إيها  كما  رد يو يه رواية األيبم أه نا ص .( 3)

 . و مو ص بسوا الدينة (4)
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ِ ِن اْلَواِحِد يـَْوَم اْلُجُمَعةِ  -16  بَاب: اْلُمَؤ

د وَعن يييهن  -512 ييين  لا نَيييخا يييٍد  وََكييياَن التَيييأ ذاينن ييَيييو َ     يفا راوايَيييٍة قَييياَل: وملَ  َيكن يييَر َوا ا منيييَؤذدنل َتيي 
ن َرا  : َعَ ى ال ما َما ن  يَيع  ا َن اإل ا

َ  جَي  ا   .913.رواه الب اره: . اع نمنَعةا  ا

َِا َسِمَع الن َداءَ  -17 َماُم َعَلى اْلِمْنَبِر ِإ  بَاب: ُيِجيُب اإْلِ

َياَن  -519 َ  اهللن َعني هنَماَعن  منَعاوايََة ب َن َأ ا سنف  ن يَرا ييَيو َ  اعنمنَعيةا   َيَ َميا َر ا ََ َع َيى ال ما : أَنَهن َجَ 
يَهدن أَن  كَ إالَيَه أََذَن ال منَؤذدنن قَياَل: ال َي بَييرن  قَياَل: َأش  بَييرن ال َيهن َأك  بَييرن  قَياَل منَعاوايَيةن: ال َيهن َأك  بَييرن ال َيهن َأك  هن َأك 

يَهدن أََن حمميدً   َرسنيولن ال َيها   َيَقياَل منَعاوايَيةن: َوأَنَيا   َيَ َميا َقَهيى اإاكَ الَ هن   َيَقياَل منَعاوايَيةن: َوأَنَيا   َيَقياَل: َأش 
يَ  أََذَن ال منيَؤذدنن   الَتأ ذايَن  قَاَل: يَيا أَيي َهيا النَياسن  إايد يَاع يتن َرسنيوَل ال َيها  َا   ا َع َيى َ يَيا ال َمج  اي

 .   .914.رواه الب اره: يَيقنولن َما يَاع تنحل  ما د مان  َمَقاَليتا

 
 بَاب: اْلُخْطَبُة َعَلى اْلِمْنَبرِ  -12

ييرا الان ييَرا  َيَقييَدَ  َ ييدايجن َسيي -511 ما ب يينا َسييع ٍد يفا أَم  ه 
َقييَرد   (1) ييرن يَبييل اها َعَ ي ييها َورنجنوعاييها ال َقه  وذاك 
َأيـعَهـا الن ـاُ،  ِإن َمـا َصـنَـْعُإ َهـَذا لِتَـْأَتمعوا »َودَاَل يفا  ياها الردوايَةا:  َيَ َميا  َييرََ  أَقي بَيَم َع َيى النَياسا  َيَقياَل: 

  .917.رواه الب اره:  .«وا َصالَِتيَولِتَـَعل مُ 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َجيياباَر ب ييَن َعب ييدا ال َييها  -511 ييي عل يَيقنييو ن إالَي ييها النَييخا   َر ا    َيَ َمييا قَيياَل: َكيياَن جا
يَواتا ال عاَشيارا  ث يَم َأيب  يي عا ما ن بَيرن  يَاع َنا لا  جا َص َلهن ال ما ون ا
.رواه  َيَوَ يَص يَيَدهن َعَ ي يها.   َ يَن نيَيَبَل النَيخا   (2)

  .918الب اره: 

 ابَاب: اْلُخْطَبِة قَاِئمً  -19

                                                                                                  
 . 249كتاب الرلق/ باب: الرلق يف الس و  والنر واخلشت/  : .( 1)
 .   النوا احلوامم (2)
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َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -518 َ يَيقنيو ن   اَ   نيتن قَاإاًمي قَياَل: َكياَن النَيخا   َر ا َ يَيق عنيدن  مثن   مثن
َن.  َع نوَن اآل    .925.رواه الب اره: َكَما  َيف 

 بَاب: َمْن قَاَل ِفي اْلُخْطَبِة بـَْعَد الثـ َناِء: َأم ا بـَْعدُ  -81

ييراو ب يينا  َيغ  اييَت  -518 َيياٍل  أَو  َسييخ ٍ   َيَقَسييَمهن   َيييَأع َ ى  : أََن َرسنيييوَل ال َييها َعيين  َعم  َ  ا أنِتا
يييدَ َو َييييَرَك راَجييياًك  راَجيياًك  َ قَييياَل:    َيبَيَ غَيييهن أََن الَييييايَن  َييييَرَك َعَتبنيييوا  َ َيما َ أَثي يييىَن َعَ ي يييها  مثن َأم ـــا بـَْعـــُد  » ال َيييَه مثن

ِطـي فـََوالل ِه ِإن ي َْعِطي الر ُجَل َوَأدَُع الر ُجَل  َوال ِذي َأدَُع َأَحبع ِإَلي  ِمْن ال ِذي ُأْعِطي  َوَلِكـْن ُأعْ 
ِإلَـى َمـا َجَعـَل الل ـُه ِفـي قـُلُـوِبِهْم  اَوَأِكُل َأقْـَواًمـ (1) ِلَما َأَرك ِفي قـُُلوِبِهْم ِمْن اْلَجَزِع َواْلَهَلعِ  اَأقْـَوامً 

يت  أََن نا باَك اَميةا َرسنيولا ال َيها . «ِمـْن اْلَِّنَـى َواْلَخْيـِر  ِفـيِهْم َعْمـُرو بْـُن تـََِّْلـبَ  محن يَر   َيَوال َيها َميا أن ا
  .923.رواه الب اره: . النَيَعحلا 

َي يييٍد الَسييي -514 يييَيًة بَيع يييَد الَريييلَقا   َيَتَشيييَهَد  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها اعاداهد َعييين  َأ ا محن قَييياَ  َعشا
َ قَاَل:  َا  نَو أَ   نهن  مثن   .925.رواه الب اره:  (2).«َأم ا بـَْعدُ »َوأَثي ىَن َعَ ى الَ ها  ا

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -515 ٍَ   النَييخا   (3)قَيياَل: يَبييعادَ  َر ا ييَر جَم  ايي ن بَيييَر  وََكيياَن آتا ال ما
ما  َيَفييًة َع َييى َمن كابَيي ييها  قَييد  َعَرييَت رَأ َسييهن  (4)اَجَ َسييهن  منتَيَع دًفيي

َييٍة  (5) ييَد ال َييَه َوأَثي ييىَن  (6)باعاَرييابٍَة َليا َ َيما
َ قَياَل: َ قَيالَ  «َأيـعَهـا الن ـاُ، ِإلَـي  » َعَ ي يها  مثن َأم ـا بـَْعـُد  فَـِ ن  َهـَذا اْلَحـي  ِمـْن اََْنَصــاِر  »:  َيثَيابنوا إالَي يها  مثن

                                                                                                  
 .احلرص :وقيم  ق ة الرر :قيم :ا  صو  .الفبع :وقيم  القول الس ء :اعبع بالتيري  (1)
 -رمحييييه اهلل- يييييا احلييييديج يف عييييدق موا ييييص مبسييييوطًا وحترييييرًا  أورل منهييييا يبييييا ت ال تريييير  -رمحييييه اهلل-الب يييياره  أورل.( 2)

يف  مبسييييوطًا  و ييييرك الوا ييييص البسييييوطة  والييييت تييييا ديييييالق  اإييييدق. وقييييد أورله الب يييياره 763ال ترييير  نييييا ويف كتيييياب البكيييياق/  : 
 .ها يف مو عه   وسيأِت يف البيالات اليت أ فت7174األ كا /  : 

 .عل :أه (3)
الرجيم وإيا   ألنيه يقيص ع يى ع في يف يو أن يكيون ع يى النكبي  :بين اييماوقيال   كييا يف العي    التوشين بيالثوب :التع ف (4)

 .جانبا عنقه
 .شده :أه (5)
كيان   :وقييم  العيرا وكيان ذلي  مين  أه وسي ة كيالثوب الييه أيبيابه الدسيحل مين البييت وحنيوه  متغريق ال ون إن السوال :أه (6)

 .سولاء :ذل  لو ا األيب    إن يف بعة الروايات
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ــدن  ايَِقلعــوَن َوَيْكثـُــُر الن ــاُ،  َفَمــْن َولِــَي شــيئً    َأْو ا  فَاْســَتطَاَع َأْن َيُضــر  ِفيــِه أحــدً ِمــْن أُم ــِة ُمَحم 
َفَع ِفيِه أحدً    .927.رواه الب اره:  .«ِسيِئِهمْ   فـَْليَـْقَبْل ِمْن ُمْحِسِنِهْم  َويـََتَجاَوْز َعْن مُ ايـَنـْ

َماُم رجاًل  -81 َِا رََأك اإْلِ َجاَء َوُهَو َيْخُطُب َأَمَرُه َأْن ُيَصل َي  بَاب: ِإ
 رَْكَعتَـْينِ 

َ  اهللن َعني هنَماَعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها  -516 َ   نيتن النَياَس ييَيو َ   قَاَل: َجاَء َرجنيمل َوالنَيخا   َر ا
  .935.رواه الب اره:  .«ُقْم فَارَْكْع »قَاَل: َك  قَاَل:  «َأَصل ْيَإ يَا ُفاَلُن »منَعةا   َيَقاَل: اع ن 

 بَاب: اِلْسِتْسَقاِء ِفي اْلُخْطَبِة يـَْوَم اْلُجُمَعةِ  -88

َا ب يينا َمالاييٍ   -517 قَيياَل: َأيَبيياَبت  النَيياَس َسييَنةل  َعيين  أَنَيي
د  (1) ييدا النَييخا نَييا  َع َييى َعه     َيبَييي 

؟  َيَقيياَل: يَييا َرسنيوَل ال َييها  َ  َييَ  ال َميالن  َوَجيياَع ال عايَييالن   النَيخا   َ   نييتن يفا ييَيو  ا مجننَعييٍة  قَيياَ  أَع يرَا ا
 َال عن الَ َه لََنا.  َيَرَ َص يََدي ها  َوَميا نيَيَرد يفا الَسيَماءا قَيَبَعيًة 
ي  بايَيداها  َمي (2) ا َوَ يَعَها َ يَن  َيَوالَيياه نَيف سا

ن ييَراها َ ييَن رَأَي يتن ال َم َييَر يَيَتَييياَلرن َع َييى حلا يَ  َ ملَ  يَين يبال  َعيين  ما ثَيياَل اع ابَييالا  مثن   تاييها ثَياَر الَسييَيابن أَم 
ن  ييين  ال غَيييدا َوبَيع يييَد ال غَيييدا  َوالَيييياه يَ اييييها  َ يييَن اع نمنَعيييةا األ  َمنَيييا َذلايييَ   َوما يييَرد. َوقَييياَ  َذلايييَ  َ من ار نَيييا يَيو  ت 

يرنهن   َيَقياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها   َيَهيَدَ  ال بانَياءن  َوَتيراَا ال َميالن   َيال عن ال َيَه لَ  نَيا.  َيَر َيَص اأَلع رَا ا   أَو  قَاَل َتيي 
َنا»يََدي ها  َيَقاَل:  َنا َولَ َعَليـْ يرين بايَيداها إاَن نَ  «الل ُهم  َحَوالَيـْ ين  الَسيَيابا إاكَ اني َفَرَجيت   َ َميا ينشا يَيٍة ما ا ا

بَيةا  و  ث يَم اعَ  َويَباَرت  ال َمداينَيةن ما
يَيٍة إاكَ َ يَدَ  اَوَسياَل ال يَوالاه قَينَياقن شيهرً  (3) ين  نَا ا ٌ  َأَ يدل ما   وملَ  جيَاي

و ل. بااعَ 
(4)

  .933.رواه الب اره:  

ْنَصاِت يـَْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ  -88  َماُم َيْخُطبُ بَاب: اإْلِ

                                                                                                  
 .عا  جماعة :أه (1)
 .والقبع يف األيبم السياب التفرا الرقيق  سيابة :أه (2)
 .   الكان التسص من األرض (3)
 . و ال ر الغبير (4)
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ـــِة: »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -512 ـــْوَم اْلُجُمَع ـــَإ ِلَصـــاِحِبَك يـَ َِا قـُْل ِإ
َماُم َيْخُطُب  فـََقْد َلََّْوتَ  (1)َأْنِصْإ  (2)َواإْلِ

  .934.رواه الب اره: . «

 بَاب: الس اَعِة ال ِتي ِفي يـَْوِم اْلُجُمَعةِ  -84

ِفيــِه َســاَعةس لَ يـَُواِفُقَهــا َعْبــدس »ذََكييَر ييَييو َ  اع نمنَعييةا  َيَقيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َوَعن ييهن  -519
.رواه . َوَأَشيياَر بايَييداها يينَق د نَهييا. «  ِإل  َأْعطَــاُه ِإي ــاهُ اُمْســِلمس  َوُهــَو قَــائِمس ُيَصــل ي  َيْســَأُل الل ــَه تـََعــاَلى شــيئً 

  .935: الب اره

َماِم ِفي َصالَِة اْلُجُمَعةِ  -85 َِا نـََفَر الن اُ، َعْن اإْلِ  بَاب: ِإ
َماِم َوَمْن بَِقَي َجاِئَزةس   َفَصاَلُة اإْلِ

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َجييابارن ب يينن َعب ييدا ال َييها  -581 د  َر ا َنَمييا حَن يينن ننَريي د  َمييَص النَيييخا   إاذ  قَيياَل: بَييي 
ييمن طَعاًمييأَقي بَي َييت  عايي د اريل َت ما َهييا َ ييَن َمييا بَقاييَ  َمييَص النَييخا    َينَيبَلَييت  إاكَ اثي نَييا َعَشييَر رجييًل     َييال تَيَفتنوا إالَيي 

يَيييةن:  َيييارًَق أَو  َ  يييوً َ يييياها اآل  اني َفه يييوا اَوإاَذا رَأَو ا جتا
يييوَك قَاإاًمييي (3) َهيييا َو َيرَكن  . .رواه الب ييياره: 11.اعمعييية: . اإالَيي 

936.  

َلَها -86  بَاب: الص اَلِة بـَْعَد اْلُجُمَعِة َوقـَبـْ

يَ  اهللن َعني هنَمياعنَميَر  َعنا اب ينا  -581 ا    : أََن َرسنيوَل ال َيها َر ا َعتَيي   يرا رَك  َكياَن ينَري د : قَيب يَم الظ ه 
ا يفا بَيي تاها  َوبَيع دَ  َعتَي   ا  َوبَيع َد ال َمغ رابا رَك  َعتَي   ا  وََكياَن كَ ينَري د  بَيع يَد اع نمنَعيةا  َوبَيع َدَ ا رَك  َعتَي   ال عاَشاءا رَك 

ا.  َعتَي     .937.رواه الب اره: َ َن يَين َرراَم  َيينَر د  رَك 

 

                                                                                                  
 .اسكت :أه (1)
 .ال غو بالباطم الب اره  .أه أيبم ال غو ما ك حمرول له من الكل  و سر الرنف (2)
 . فرقوا :أه (3)
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(18) 
 ِكتاُب َصالِة الَخْوفِ 

 باب: َصاَلِة اْلَخْوفِ  -1
يييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييَد ال َيييها ب ييَن عنَمييَر  -588 قابَيييَم  اَل: َتييَبو تن َمييَص َرسنيييولا ال َييها قَييي َر ا

َع يييٍد   َيَواَديي نَيييا ال َعيييدنَو 
َنا َ نيييحل    َيَقييياَ  َرسنيييولن ال َيييها  (1) ينَرييي د  لَنَيييا   َيَقاَميييت  طَاإاَفيييةل َمَعيييهن  َ َريييا َيف 

َييين    نَرييي د   َوأَقي بَي َيييت  طَاإاَفيييةل َع َيييى ال َعيييدنود  َورََكيييَص َرسنيييولن ال َيييها  َ  ا ا  مثن َد َي   َمَعيييهن َوَسيييَجَد َسيييج 
َعيييييًة َوَسيييييَجَد  ان َريييييَر نوا َمَكييييياَن ال َاإاَفيييييةا الَييييييتا ملَ   نَريييييمد  َ َجييييياءنوا  َيرََكيييييَص َرسنيييييولن ال َيييييها  تاايييييحل  رَك 

دَ  َعيًة َوَسيَجَد َسيج  يها رَك  يني هنحل   َيرََكيَص لانَيف سا يٍد ما َ َسيَ حَل   َيَقياَ  كنيم  َوا ا ا  مثن َد َي   ا. َسج  .رواه الب ياره:  َي  

                                                                                                  
 .انهممت إليه  آديت إن الش ء :يقال  يبا فنا حل وأيب ه ا مب :دينا العدو أهاو  (1)
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942  .  

 اَورُْكَبانً  بَاب: َصاَلِة اْلَخْوِف رَِجاًل  -8

د  -يف رواييييية  - وَعن ييييهن  -588 ــــَك  »: قَيييياَل: َعيييين  النَييييخا َِِل ــــَر ِمــــْن  َوِإْن َكــــانُوا َأْكثـَ
  .943.رواه الب اره:  .«اَورُْكَبانً  افـَْلُيَصلعوا ِقَيامً 

 بـَْعًضا ِفي َصاَلِة اْلَخْوفِ  َيْحُرُ، بـَْعُضُهمْ  :بَاب
َ  الَ هن َعني هنَما قَالَ . (88) َ َكبَييَر وََكبَييرنوا   َوقَاَ  الَناسن َمَعهن  قَاَ  الَنخا  : َعن  اب نا َعَباٍس َر ا
يني هنحل  َمَعيهن   َمَعهن  َ َسيَجَد َوَسيَجدنوا َمَعيهن   َورََكَص َورََكَص نَياسل ما َ قَياَ  لا ثَانا   مثن يَيةا  َيَقياَ  الَييايَن َسيَجدنوا مثن

يييَوانَيهنحل   يييَرد  َيرََكعنيييوا َوَسيييَجدنوا َمَعيييهن   َوَ َرسنيييوا إات  نت  يييحل  يفا يَبيييَلقٍ   َوأَ َيييت  ال َاإاَفيييةن األ    َوالنَييياسن كن  هن
  .944.رواه الب اره:   .َوَلكان  حَي رنسن بَيع هنهنحل  بَيع ًها

 
 َوِإيَماءً  اوِب رَاِكبً بَاب: َصاَلِة الط اِلِب َواْلَمْطلُ  -8

: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   وَعن ييهن  -584 ييبَابا يين  اأَل   لَنَييا َلَميييا َرَجييَص ما
لَ ُيَصــل َين  َأَحـــدس » (1)

  ََأل َرَك بَيع َههنحل  ال َعر رن يفا ال َرايقا   َيَقاَل بَيع هنيهنحل : كَ ننَري د  َ يَن  «اْلَعْصَر ِإل  ِفي بَِني قـَُرْيظَةَ 
د  نَييا َذلاييَ    َييينكاَر لا نَييخا    َي َييحل  يينَعندييف  نَأ  ايَيَهييا  َوقَيياَل بَيع هنييهنحل : بَييم  ننَريي د   ملَ  يينييَرل  ما

 اَوا ييدً  (2)
ني هنحل .    .946.رواه الب اره: ما

 
 

                                                                                                  
 .مجص  بب و حل اعماعة التيببة (1)
 . د الر ق -بالهحل-والعنف   ال و  :التعنيف (2)
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(18) 

 ِكتاُب الِعيَدْينِ 
َرِ  يـَْوَم اْلِعيدِ  -1  بَاب: اْلِحَراِب َوالد 

َهيييااإاَشيييَة َعييين  عَ  -585 يييَ  اهللن َعني  : َلَتيييَم َع َيييَ  َرسنيييولن ال َيييها  َر ا  َوعان يييداه َجارايَيتَيييانا  قَالَيييت 
 ينَغنيديَيانا باغانَيياءا بينَعيياَ  
ييٍر  َيياني تَيَهَريا  َوقَيياَل:  (1) َهييهن  َوَلَتييَم أَبنييو َبك  ييَ َجَص َع َييى ال فاييرَاشا  َوَ ييَوَل َوج   َا  

ماب َمييييارَقن 
د عا  الَشييييي  َانا  (2)  َيَ َمييييا َتَفييييَم  «َدْعُهَمــــا»  َيَقيييياَل:  !  َأَقي بَييييَم َعَ ي ييييها َرسنييييولن ال َييييها ن ييييَد النَييييخا

  .949.رواه الب اره: َتَمب  ينهنَما َ َ َرَجَتا. 

                                                                                                  
 .خلبر  قبيم اإلسل كان به وقعة ب  األوس وا    و مو ص ع ى مي   من الدينة (1)
 .البمار يبوت برفري :ويقال  البمر الغناء والروت احلسن والعان (2)
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 .987.رواه الب اره: .  نَد يدَفانا َوَ ه رابَانا  أَيَا ا ماىًن  يفا  َودَاَل يفا راَوايٍَة:. (88)
(1) 

ييرد:  يفا راَوايَييةٍ  َودَالَ  (84) ا  :قَالَييت  أنت  يَــا » :  َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  . .ويف آتييره :َولَي َسييَتا  انَغنيدَيتَييي  
 .952.رواه الب اره:   .«  َوَهَذا ِعيُدنَااَأبَا َبْكرن ِإن  ِلُكل  قـَْومن ِعيدً 

(2)
 

8-  َِ ََْكِل يـَْوَم اْلِفْطِر قـَْبَل اْلُخُرو  بَاب: ا

َا َعن   -586  َك يَيغ دنو يَيو َ  ال فا  را  َ َن يَأ كنَم َمَرَاٍت. قَاَل: َكاَن َرسنولن الَ ها  أََن
  .953.رواه الب اره:  (3).اَويفا راوايٍَة َعن هن  قَاَل: َويَأ كن نهنَن وا ي رً 

ْساَلمِ  -8 َْهِل اإْلِ  بَاب: ُسن ِة اْلِعيَدْيِن َِ

َ قَالَ  َعن  ال بَيرَاءا  -587 ِإن  َأو َل َما نـَْبَدأُ ِمْن يـَْوِمَنا َهـَذا »َ   نتن   َيَقاَل:  : يَاع تن الَنخا
  .951.رواه الب اره:  .«َأْن ُنَصل َي  ثُم  نـَْرِجَع فـَنَـْنَحَر  َفَمْن فـََعَل فـََقْد َأَصاَب ُسن تَـَنا

ََْكِل يـَْوَم الن ْحرِ  -4  بَاب: ا

يييَيى بَيع يييَد الَريييلَقا   َيَقييياَل:  َت َبَينَيييا النَيييخا  قَييياَل:  َوَعن يييهن  -582 ـــْن َصـــل ى »ييَيييو َ  اأَل   َم
َصالَتـََنا  َوَنَسَك ُنُسَكَنا 
فـََقْد َأَصاَب النعُسـَك  َوَمـْن َنَسـَك قـَْبـَل الص ـاَلِة  فَِ نـ ُه قـَْبـَل الص ـاَلِة  (4)

  َتيييالن ال بَييييرَاءا: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها   َيييإايد َنَسيييك تن َشييياِتا قَيب يييَم  َيَقييياَل أَبنيييو بينييير َلَق ب ييينن نايَيييارٍ  «َولَ ُنُســـَك لَـــهُ 
َبنن يفا بَيي ييي يييوَن َشييياِتا أََوَل َميييا ينيييي  َبب يييتن أَن  َ كن يييٍم َوشنييير ٍب  َوَأ   َ  ييَيييو  ن َأك  يتا  الَريييلَقا  َوَعَر  يييتن أََن ال يَييييو 

َ ا قَياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها   َيإاَن  «َشـاُتَك َشـاُة َلْحـمن »لَرلََق  قَياَل: َ َيَك تن َشاِتا  َو َيَغَدي تن قَيب َم أَن  آِتا

                                                                                                  
ا   إاَذا  َاَ هن ال عايدن ينَر د  :باب. (1) َعتَي     .رَك 
َل ا  :باب.( 2) ما اإلاس    .سنَنةا ال عايَدي نا أَل  
  و غ يييييق التع يييييق: 2/447 عي   وتريإييييا  وانظيييير الفييييتن:ع ييييق الب يييياره الرواييييية الثانييييية  وقييييد ويبيييي ها ابيييين تب يييية واإليييييا.( 3)
2/374 . 
 .ومجعها نس   النسيكة اليبيية (4)
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باه َعي د  قَياَل:  (1)لََنا َجَيَعًة  اعان َدنَا َعَناقً  ا  أَ َيَتج  نـََعـْم  َولَـْن َتْجـِزَي َعـْن » اَ  َأَ ت  إاَيَ مان  َشا َي  
  .955.رواه الب اره:  .«َأَحدن بـَْعَد َ 

 اْلُخُروَِ ِإَلى اْلُمَصل ى بََّْيِر ِمْنَبرن  بَاب: -5

راهد  -589 َ  يرن ن ييَيو َ  ال فا  يرا َواأَل  يَيى إاَن  قَياَل: َكياَن َرسنيولن ال َيها  َعن  َأ ا َسعايٍد اخل نيد 
َ يَين َرييرامن   َييَيقنييو ن منَقاباييَم  ٍء يَيب ييَدأن باييها الَرييلَقن  مثن النَيياسا  َوالنَيياسن جن نييوسل َع َييى ال منَرييَ ى   َييَأَولن َشيي  
يهاحل  َويَأ منرن نحل    َإان  َكاَن ينرايدن أَن  يَيق  َيَص بَيع ثًي َق ََعيهن  ايبنفنو اهاحل    َيَيعاظنهنحل  َوينويبا

ٍء أََميَر  (2) أَو  يَيأ منَر باَشي  
. قَيياَل أَبنييو َسييعايٍد:  َي َييحل  ييَييَبل  النَيياسن َع َييى َذلايي َ  َ يَين َرييرامن ييرين  باييها  مثن ييَو أَما ييتن َمييَص َميير َواَن  َو ن َ ييَن َتَرج 

ن بَيرل بَيَناهن َكثارين ب نن الَري  تا   َيإاَذا َنا ال منَرَ ى  إاَذا ما َمير َوانن ينراييدن  ال َمدايَنةا  يفا َأ  ًيى أَو   ا  ٍر   َيَ َما أَ َييي 
باييها  تن باثَيو  أَن  يَير  َقايَييهن قَيب ييَم أَن  ينَريي دَ   َ َجبَييي 
َ َجبَييَييا   َييار  َيَفَص َ َ  َييَت قَيب ييَم الَرييلَقا   َيقن  ييتن لَييهن:  (3)

َيا كَ أَ  يرل  ا : َميا أَع  َيحلن َوال َيها َتيي  ع  َيحلن   َيَقياَل: َتيَير ين  َوالَ ها   َيَقاَل: أَبَا َسعايٍد  َقد  َذَ َت َما  َيع َ حلن   َيقن  تن
  .956.رواه الب اره: لََنا بَيع َد الَرلَقا  َ َجَع  تينَها قَيب َم الَرلَقا. إاَن الَناَس ملَ  َيكنوننوا جَي  اسنوَن 

بَاب: اْلَمْشِي َوالرعُكوِب ِإَلى اْلِعيِد  َوالص اَلِة قـَْبَل اْلُخْطَبِة  بََّْيِر  -6
َِانن َولَ ِإقَاَمةن   َأ

ييين  يينيييَؤَذنن ييَيييو َ  ال فا  يييرا  َوكَ ييَيييو َ  قَييياكَ  َعبَييياٍس  َوَجيييابارا ب ييينا َعب يييدا ال َيييها  َعييينا اب ييينا  -581 : ملَ  َيكن
  .965.رواه الب اره: اأَل  َيى. 

 بَاب: اْلُخْطَبِة بـَْعَد اْلِعيدِ  -7

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -581 تن ال عايييَد َمييَص َرسنييولا ال َييها  َر ا ييٍر  قَيياَل: َشييهاد  َوَأ ا َبك 
  .962.رواه الب اره:   َ كن  هنحل  َكاننوا ينَر  وَن قَيب َم اخل ن  َبةا.  َوعنَمَر َوعنث َمانَ 

                                                                                                  
 .   األنثى من ولد العب :عناا جيعة (1)
 .يفرل قوًما ل غبو :أه (2)
 .اعبي معروم ويقال  يه اعيب (3)
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 بَاب: َفْضِل اْلَعَمِل ِفي أَي اِم الت ْشرِيقِ  -2

د َوَعن هن  -588 َهـا ِفـي هـذا الَعْشـرِ »أَنَهن قَاَل:    َعن  الَنخا  «َما اْلَعَمُل ِفي َأيـ امن َأْفَضـَل ِمنـْ
ََ ُيَخـــاِطُر بِنَـْفِســـهِ »اع اَهيييالن  قَييياَل: قَيييالنوا: َوكَ  ـــاُد  ِإل  رَُجـــلس َخـــَر َولَ اْلِجَه

ـــْم يـَْرِجـــْع  (1) ـــِه  فـََل َوَماِل
  .969.رواه الب اره:  .«ِبَشْيءن 

َِا َغَدا ِإَلى َعَرفَةَ  -9  بَاب: الت ْكِبيِر أَي اَم ِمًنى  َوِإ

588-  ٍَ أَنَييهن سنييئامَ  َعين  أَنَيي
د َعين  التيَ  (2) ينَيعنوَن َمييَص النَييخا   قَيياَل: َكيياَن   بايَييةا: َكي ييَف كنن ييتنحل  َ ر 

  .975.رواه الب اره: يينَ خد ال منَ خد َك يينن َكرن َعَ ي ها  َوينَكبيدرن ال منَكبيدرن َ َل يينن َكرن َعَ ي ه. 

ْبِح بِاْلُمَصل ى يـَْوَم الن ْحِر  -11  بَاب: الن ْحِر َوالذ 

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  اب يينا  َعيينا  -584 َ َر ا َبنن باال منَرييَ ى.   : أََن النَييخا .رواه َكيياَن يَين َيييرن  أَو  يَييي 
  .982الب اره: 

 
َِا رََجَع يـَْوَم اْلِعيدِ  -11  بَاب: َمْن َخاَلَف الط رِيَق ِإ

.رواه الب ييياره: ٍد َتييياَلَف ال َراييييَق. إاَذا َكييياَن ييَيييو  ن عايييي قَييياَل: َكييياَن النَيييخا   َعييين  َجيييابارا  -585
986.  

َِا فَاتَُه اْلِعيُد ُيَصل ي رَْكَعتَـْينِ  -18 وََكَذِلَك الن َساُء  َوَمْن َكاَن   بَاب: ِإ
 ِفي اْلبُـُيوِت َواْلُقَرك

َهياَ دايجن َعاإاَشَة  -586 َ  اهللن َعني  ََبَشيةا  َيَقيَدَ   َر ا يرا احل  يفا أَم 
ياها الردوايَيةا:  َيَبَجيَر نحل  َودَاَل يفا  ي (3)

                                                                                                  
 .ي قيها يف الهال  :أه (1)
 . الساإم  و: حممد بن أ  بكر الثقف .( 2)
 . 286كتاب الرلق/ باب: أيبياب احلراب من السجد/  : .( 3)
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(1)بَِني َأْرِفَدةَ  اَدْعُهْم  َأْمنً » :عنَمرن   َيَقاَل الَنخا  

  .988.رواه الب اره: . «

 
 
 
 
 
 
 

 
(14) 

 كتاُب الِوْترِ 
 بَاب: َما َجاَء ِفي اْلوِْترِ  -1

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -587 َعن  يَبلَقا الَ ي ما   َيَقياَل  الَ ها  َسَأَل َرسنولَ  : أََن رجًل َر ا
ــْبَح  َصــل ى رَْكَعــًة َواِحــَدًة »: َرسنييولن ال َييها  َِا َخِشــَي َأَحــدُُكْم الصع ــِ  َنــى  َف َنــى َمثـْ َصــاَلُة الل ْيــِل َمثـْ

  .995.رواه الب اره:  .«تُوتُِر َلُه َما َقْد َصل ى

                                                                                                  
يبيال تحل وقتًيا أو  :أه  آمنيا باليد ويف روايية:  أمنيتحل أمنًيا :أه  بالنريت ع يى الريدر . وأمنًيانسيبوا إن جيد  يحل   يحل احلبشية (1)

 .مكانًا أو ب ًدا
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َهيييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -582 يييَ  اهللن َعني  َعييييًة     أََن َرسنيييوَل ال َيييها : َر ا يييرََق رَك  يييَدد َعش  َكييياَن ينَريييي د  إا  
: باالَ ي ييما  -َكانَييت   ا  ييَ  يَبييلَ َهن  ييَ   - َيع يي ا ييرَأن َأَ ييدنكنحل  مَخ سا َر َمييا يَيق  يين  َذلاييَ  قَييد  َدَق ما ييجندن الَسييج   َيَيس 

ا قيَ  َعتَيي   يقدها آيًَة  قَيب َم أَن  يَير َ َص رَأ َسيهن  َويَير َكيصن رَك  صن َع َيى شا َ َيه يَ جا يرا  مثن ب يَم يَبيلَقا ال َفج 
َينا  َ يَن  (1) اأَل  

  .994.رواه الب اره: يَأ  اَيهن ال منَؤذدنن لا َرلَقا. 

 بَاب: َساَعاِت اْلوِْترِ  -8

َهييييا  -589 َهيييياَوَعني  ييييَ  اهللن َعني  ييييَم الَ ي ييييما أَو  َيييييَر َرسنييييولن ال َييييها  َر ا : كن تَيَهييييى وا ي ييييرنهن إاَن   َواني  قَالَييييت 
  .996.رواه الب اره: الَسَيرا. 

 ابَاب: لَِيْجَعْل آِخَر َصالَتِِه ِوتْـرً  -8

يَ  اهللن َعني هنَميا ب ينا عنَميرَ ا َعنا  -541 د  َر ا اْجَعلُـوا آِخـَر َصـالَِتُكْم بِالل ْيـِل »: قَياَل: قَياَل النَيخا
  .998.رواه الب اره: . «اِوتـْرً 

اب ةِ بَاب: اْلوِ  -4  ْتِر َعَلى الد 

  .999.رواه الب اره: َكاَن ينو ارن َعَ ى ال َبعاريا.   قَاَل: إاَن َرسنوَل الَ ها  َوَعن هن  -541

 بَاب: اْلُقُنوِت قـَْبَل الرعُكوِع َوبـَْعَدهُ  -5

َن  -548 أَنَهن سنئاَم: َعن  أََن
َعيحل . َ قاييَم: أََوقَينَيَت قَيب يَم يفا الر يب نا  قَياَل: نيَ  أَقَينَيَت النَيخا   (2)

ريً  قَيَنتَ  الر كنوعا  قَاَل:   .1551.رواه الب اره: . ابَيع َد الر كنوعا َيسا

. َ قايييَم لَييهن: قَيب ييَم الر كنييوعا أَو   َوَعن ييهن  -548 أَنَييهن سنييئاَم َعيين  ال قنننييوتا   َيَقيياَل: قَييد  َكيياَن ال قنننييوتن
َ هن. قا  بَيَر َعن يَ  أَنَيَ  قين  يَت بَيع يَد الر كنيوعا   َيَقياَل: َكيَيَب  إاَ َيا قَينَيتَ  ايَم:  َإاَن  نلَنً بَيع َدهن  قَاَل: قَيبي  َأت 

(3) 
ًمييابَيع ييَد الر كنييوعا شييهرً  َرسنييولن ال َييها    إاَن يينَقييالن َ نييحل  ال قنييرَاءن  دنَ يياَء َسييب عاَ  رجييًل  ا  أنرَاهن َكيياَن بَيَعييَج قَيو 

                                                                                                  
 .جانبه :أه (1)
 .   ذل  مس حل يف رواية  ب و حممد بن سريين الراوه عن أنَ  :الساإم.( 2)
 .لعا :أه (3)
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يين  ال من  َ َرسنييولا ال َييها قَيييو ٍ  ما يينَيهنحل  َوبيَيي   ييراكاَ  لنوَن أنولَئاييَ   وََكيياَن بَييي  ييدل   َيَقنَييَت َرسنييولن ال َييها  ش   َعه 
عنو َعَ ي هاحل .  اشهرً    .1552.رواه الب اره: يَد 

عنو َع َييييى راع ييييمٍ اشييييهرً  قَيييياَل: قَينَييييَت النَييييخا   َويفا راَوايَييييٍة َعن ييييهن  -544   يَييييد 
ييييَواَن. (1) .رواه  َوذَك 

  .1553الب اره: 

را. اَوَعن هن أيهً  -545 قَاَل: ال قنننوتن يفا ال َمغ رابا َوال َفج 
  .1554.رواه الب اره:  (2)

 
 
 
 
 
(15) 

 ِكتاب اِلْسِتْسَقاءِ 
 ِفي اِلْسِتْسَقاءِ  بَاب: اِلْسِتْسَقاِء  َوُخُروَِ الن ِبي   -1

قا   اَل: َترََ  الَنخا  قَ  َعن  َعب دا الَ ها ب نا َدي ٍد  -546 َتس  َيس 
.رواه الب ياره: َوَ َوَل راَلاَءهن.  (3)

1555  .  

ا.  َعتَي     . 112.رواه الب اره: َويفا راَوايٍَة َعن هن: َويَبَ ى رَك 

                                                                                                  
 .   من س يحل (1)
 . 458ب فظه يف كتاب األذان/  :   قد  يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وقد .( 2)
 .  ت السق بالدعاء  :اكستسقاء (3)
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 «اْجَعْلَها ِسِنيَن َكِسِني يُوُسفَ »: بَاب: ُدَعاِء الن ِبي   -8

د : َ يدا َعن  َأ ا  نَريي رََق  -547 ناَ  َوَع َيى منَهيَر   يجن لنَعياءا النَيخا ين  ال منيؤ ما يَعفاَ  ما َته  لا  منس 
َ  (1) َيَقييَدَ   ييرا  ييياها الردَوايَييةا: إَن النَييخا ــاَلَمَها »قَيياَل:  َوقَيياَل يفا آتا ــَلُم َس ــا  َوَأْس ــَر الل ــُه َلَه ــاُر َغَف ِغَف
  . 1556.رواه الب اره: . «الل هُ 

يييعنوٍل َعييين  عَ  -542 َ  ب يييدا ال َيييها ب ييينا َمس  بَيييارً  قَييياَل: إاَن النَيييخا ييين  النَييياسا إال    قَييياَل: اَلَميييا رََأد ما
ٍء  «الل ُهـــم  َســـْبعس َكَســـْبِع يُوُســـفَ » يييَم َشييي    ََأَتيييَي ي هنحل  َسيييَنةل َ َريييت  كن

َ يييَن َأَك نيييوا اع ن نيييوَل َوال َمي تَيييَة  (2)
َياَن  َيَقييياَل: يَيييا َويَين ظنيييَر أَ  (3)َواع ايَيييَف  .  َأَ َييياهن أَبنيييو سنيييف  ييين  اع نيييوعا َ يييدن نحل  إاَن الَسيييَماءا  َييَييييَرد اليييدتان ما

حلا  ييَ ةا الييَر ا حمنََمييدن  إانَييَ   َييأ منرن با َاَعييةا ال َييها َوبارا
َمييَ  قَييد  َ َ كنييوا   َييال عن ال َييَه َ نييحل   قَيياَل ال َييهن  (4) َوإاَن قَيو 

ت   َار  َقاييي َيَعييياَن: 
َ   َيييأ ِتا الَسيييَماءن بايييدتان منبايييٍ   (5) لايييها  -ييَيييو  َ  نيَيييب  ا ن  -إاَن قَيو  يييحل  َعاإايييدنوَن ييَيييو  إاَنكن
ييَرد ٍر  َوقَييد  َمَهييت  الييدتان  َوال َب  َشييةن َوال دييبَا ن   16 -15.الييدتان:  ال َب  َشييَة ال كنبي  َ  بَييد   َال َب  َشييةن ييَييو 

(6) 
. َوآيَةن الر و ا
   .1557 اره: .رواه الب (7)

َِا َقَحُطوا -8 َماَم اِلْسِتْسَقاَء ِإ  بَاب: ُسَؤاِل الن اِ، اإْلِ

يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: رنَ َيا ذََكير تن قَييو َل الَشياعارا  َوأَنَيا أَن ظنيرن إاَن  -549 َعن  َعب دا اهللا ب ينا عنَميَر َر ا
د  ها الَنخا قا   َ َما يَين بالن  َ  َوج  َتس  يبَاٍب  َو نَو قَيو لن َأ ا طَالاٍت: (8)َن جيَاي َ َيس   كنم  ما

                                                                                                  
  .461كتاب: أبواب األذان / باب: يهوه بالتكبري    يسجد/  : .( 1)
 .اجتا ته :أه (2)
 . و اعمص -بالكسر و تن الياء- «اعيف» :وقوله  اليت اليه أنن :بالكسرجيفة  (3)
 .أه إكرا  القرابة من جهة األ  :يب ه الر حل (4)
 .انتظر :أه (5)
 .و سره يف احلديج بيو  بدر   رم القهية :أه (6)
يف التفسيري/ سييورق الييرو /  :  -ظييهبعية ألفاميص اتييتلم يف -  ييا ميين الوا يص الكييررق يف ال ترير  وسيييأِت  بسييياا أي.( 7)

 .    وب   ناك سبت قول ابن مسعول  يا احلديج1753
 .يفور أو يند ق :أه (8)
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ييييها  ها ييييَقى ال َغَمييييا ن باَوج  َتس   َوأَبي ييييَيَة ينس 
  .1559.رواه الب اره: 

َيييالن ال َيتَييياَمى يييما  (1)مثا َرَاما يييَمةل لايف  عار 
(2) 

 

ييقَ  َعيين  عنَمييَر ب ييَن اخلَ  َييابا  -551 َتس  ى باال َعبَيياسا ب يينا َعب ييدا ال من َ اييتا أَنَييهن َكيياَن إاَذا َقَي نييوا اس 
  يقايَنا  َوإانَيا نَيتَيَوَسيمن إالَي يَ  باَعيحلد نَباييد يقاَنا  قَياَل:  َيَقاَل: الَ هنحَل إانَا كنَنا نَيتَيَوَسيمن إالَي يَ  باَنباييدنَيا  َيَتس  نَيا  َاس 

َقو َن.     .1515.رواه الب اره:  َيينس 

 ي اْلَمْسِجِد اْلَجاِمعِ بَاب: اِلْسِتْسَقاِء فِ  -4

َا  -551 َد َوالنَيييخا   َ يييدايجن أَنَييي يييجا يييما الَيييياه َلَتيييَم ال َمس  قَييياإاحلل َ   نيييتن َ َسييييأََلهن  يفا الَرجن
ت   (3).االد عاَء باالَغي جا  َ َكَرَر َكثاريً  ََ سا ين  اَويفا الردَوايَةا: َ َما رَأَيي َنا الَشم  َ َلَتَم َرجنيمل ما َذلايَ  ال بَيابا . مثن

با َييةا  َوَرسنييولن ال َييها  نق 
بَيَ هن قاإًميي يفا اع نمنَعييةا ال ييتَيق     َيَقيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها  َ َ َكييت  اقَيياإاحلل َ   نييتن   َاس 

َها َعنَيييا. قَييياَل:  َيَر َيييَص َرسنيييولن ال َيييها  يييك  يييبنمن   َيييال عن ال َيييَه  ن سا يييَوالن  َواني َق ََعيييت  الس  َم  َ قَييياَل:  األ  يََدي يييها  مثن
َنا  الل ُهم  َعَلى اْْلَكـاِم َوالِجبَـاِل  َواْلَجـاِم َوالظـ َراِب » َنا َوَل َعَليـْ الل ُهم  َحَوالَيـْ

َْوِديَـِة  (4) َْ َوبُطُـوِن ا
.  «َوَمَناِبِإ الش َجرِ  َا َنا َ  شا  يفا الَشم    .1513.رواه الب اره: قَاَل:  َاني َق ََعت   َوَتَرج 

َلةِ  :بَاب -5 َر ُمْستَـْقِبِل اْلِقبـْ  اِلْسِتْسَقاِء ِفي ُخْطَبِة اْلُجُمَعِة َغيـْ
َ قَييياَل:  :  َيَر َيييَص َرسنيييولن ال َيييها َوَعن يييهن  -558 نَـــا الل ُهم  »يََدي يييها  مثن نَـــا الل ُهم  َأِغثـْ الل ُهـــم  َأِغثـْ
َنا   . 1514.رواه الب اره: . «َأِغثـْ

                                                                                                  
 .م عمهحل يف الشدق :وقيم  أو ظ هحل  م عمهحل وعمال حل :أه (1)
 . نعهحل من األذد :أه (2)
 .  517انظر كتاب اعمعة/ باب: اكستسقاء يف اخل بة يو  اعمعة/  : .( 3)
 .   اعبال الرغار (4)
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 َظْهَرُه ِإَلى الن ا،ِ  َحو َل الن ِبيع  بَاب: َكْيفَ  -6

يييقاءا  َيَقيييَدَ . -558 تاس  َ يييدايجن َعب يييدا اهللا ب ييينا َدي يييٍد يفا اكس 
َويفا  يييياها الردَوايَيييةا قَييياَل: َ َييييَوَل إاَن  (1)

َ يَبييَ ى  َ َ ييَوَل راَلاَءهن  مثن عنو  مثن َبَم ال قابي  َييَة يَييد  ييتَيق  ييرَهن  َواس  َمييا باييال قارَاَءقا. النَيياسا َظه  ا  َجَهييَر  ايها َعتَييي   لَنَييا رَك 
   .1525.رواه الب اره: 

َماِم َيَدُه ِفي اِلْسِتْسَقاءِ  -7  بَاب: رَْفِع اإْلِ

َا ب ينا َمالايٍ   -554 ين  لنَعاإايها إاَك يفا  قَياَل: َكياَن النَيخا   َعن  أََن ٍء ما َك يَير  َيصن يََدي يها يفا َشي  
تاس   س     .1531.رواه الب اره: َقاءا  َوإانَهن يَير َ صن َ َن يينَرد بَيَياضن إاب  َي ها. اكا

َِا َمَطَرتْ  -2  بَاب: َما يـَُقاُل ِإ

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -555 يييَ  اهللن َعني   اَصـــي بً »َكييياَن إاَذا رََأد ال َم َيييَر قَييياَل:   : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َر ا
  . 1532: .رواه الب اره (2).«انَاِفعً 

َِا َهب ْإ الر يحُ  -9  بَاب: ِإ

556-  ََ د ا قَياَل: َكانَيت  الرديي َعن  أَنَي يها النَيخا .  ن الَشيدايَدقن إاَذا َ بَيت   عنيراَم َذلايَ  يفا َوج 
  . 1534.رواه الب اره: 

 «ُنِصْرُت بِالص َبا»: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -11

َ َعينا اب يينا َعبَيياٍس رَ  -557 ييَ  اهللن َعني هنَمييا  َعيينا النَيخا َوُأْهِلَكــْإ  (3)ُنِصــْرُت بِالص ــَبا »قَيياَل:   ا
بُورِ  َعادس بِالد 
(4)

  . 1535.رواه الب اره: . «

 بَاب: َما ِقيَل ِفي الز َلِزِل َواْْليَاتِ  -11
                                                                                                  

 .  546يف اكستسقاء/  :  باب: اكستسقاء  وترو  النخ .( 1)
 .م رًا يباب يروب إذا نبل :أه (2)
 .الرين اليت  ت من م  ص الشمَ (3)
 .ةبي   الرين الغر  (4)
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552-  َ َ  اهللن َعني هنَما  َعنا الَنخا ل ُهـم  بَـاِرْ  لَنَـا ِفـي َشـاِمَنا َوِفـي ال»قَياَل:  َعنا اب نا عنَمَر َر ا
ــا ــا»قَييالنوا: َويفا َع ييدانَا  قَيياَل:  «يََمِنَن ــا ِفــي َشــاِمَنا َوِفــي يََمِنَن قَيياَل: قَييالنوا: َويفا َع ييدانَا   «الل ُهــم  بَــاِرْ  لََن
(2)َواْلِفَتُن  َوِبَها َيْطُلُع قـَْرُن الشيطان (1)ُهَناَ  الز َلِزلُ »قَاَل: 

  . 1537.رواه الب اره:  .«

 بَاب: َل َيْدِري َمَتى َيِجيُء اْلَمَطُر ِإل  الل ُه تعالى -18

ْس َل يـَْعَلُمَهــا ِإل  الل ــُه: َل »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َيها  َوَعن يهن  -559 َمَفــاِتُح اْلََّْيــِب َخْمــ
ــُم  ــدن  َوَل يـَْعَل ــي َغ ــا َيُكــوُن ِف ــُم َأَحــدس َم َِا يـَْعَل ــا ْس َم ــ ــُم نـَْف ــاِم  َوَل تـَْعَل َْرَح َْ ــي ا ــا َيُكــوُن ِف َأَحــدس َم

ْس بِــَأي  َأْر ن َتُمــوُت  َوَمــا يَــْدِري َأَحــدس َمتَــى َيِجــيُء اْلَمطَــرُ اَتْكِسـُب غَــدً  .رواه . «  َوَمــا تَــْدِري نـَْفــ
   .1539الب اره: 

 
(16) 

َواُب اْلُكُسوف  َأبـْ
ِْ بَاب: الص اَلِة ِفي ُكُسوِف ا -1  لش ْم

ييرََق  -561 . قَيياَل: كننَييا عان ييَد َرسنييولا ال َييها  َعيين  َأ ا َبك  َن  َان َكَسييَفت  الَشييم 
 َيَقيياَ  النَييخا   (3)

  َن   َيَقياَل ا َ يَن اع َ َيت  الَشيم  َعتَيي   َد  َ َدَت  َنا  َ َرَ ى باَنا رَك 
: جَينر  راَلاَءهن َ َن َلَتَم ال َمس جا

َِا رََأيـُْتُموُهَما َفَصلعوا َواْدُعوا  َحت ـى يُْكَشـَف ِإن  » َْ َواْلَقَمَر َل يـَْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحدن  فَِ  الش ْم
   .1545.رواه الب اره:  .«َما ِبُكمْ 

   .1548.رواه الب اره:  .«َوَلِكن  الل َه تـََعاَلى ُيَخو ُف ِبَها ِعَباَدهُ »َويفا راوايٍَة َعن هن قَاَل: 

                                                                                                  
 .احلركة  يهاالرال احلروب الواقعة يف الفن لكثرق  :وقيم  ع ى ظا ره مجص دلبلة و   ا  راب األرض :قيم (1)
 .جانبا رأسه وأنه  ينئي يتيرك :وقيم   س  ه :وقيم  أمته :قيم (2)
 .سرت  وء ا :أه (3)
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قَيياَل: َكَسييَفت   ال منغاييريَقا ب يينا شنييع َبَة    َ فايي  راوايَييٍة َعيينا اما َكثاييريً َوَ َكييَرَر َ ييدايجن الكنسنييو  -561
ييدا َرسنييولا ال َييها  َن َع َييى َعه  َن لاَمييو تا الَشييم  : َكَسييَفت  الَشييم  يحلن   َيَقيياَل النَيياسن

َ  َميياَت إابي ييرَا ا   ييَييو 
يحَل   َيَقاَل رَ  َِا »: سنولن الَ ها إابي رَا ا َْ َواْلَقَمَر َل يـَْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحدن َوَل ِلَحَياتِـِه  فَـِ  ِإن  الش ْم

  . 1543.رواه الب اره:  .«رََأيـُْتْم َفَصلعوا َواْدُعوا الل هَ 

 بَاب: الص َدَقِة ِفي اْلُكُسوفِ  -8

يَ  اهللن عَ َويفا راوايٍَة َعن  َعاإاَشية  -568 َهياَر ا َن  ني  : َتَسيَفت  الَشيم  قَالَيت 
يدا َرسنيولا ال َيها  (1) يفا َعه 

 َريييَ ى َرسنيييولن ال َيييها َ    قَييياَ   ََأطَييياَل َ يييوَع  مثن َ رََكيييَص  ََأطَييياَل الر كن باالنَييياسا   َيَقييياَ   ََأطَييياَل ال قايَييياَ   مثن
َ رََكييَص  َ  ََولا  مثن َ َسييَجَد  ََأطَيياَل ال قايَيياَ   َو نييَو لنوَن ال قايَييا ا األ  ََولا  مثن َأطَيياَل الر كنييوَع  َو نييَو لنوَن الر كنييوعا األ 

َ ان َرييييَرَم َوقَييييد  اع َ َييييت  الَشيييي نوَن  مثن ث ييييَم َمييييا  َيَعييييَم يفا األ  َعييييةا الثَانايَييييةا ما َ  َيَعييييَم يفا الرَك  ييييجنوَل  مثن َن  الس  م 
َ قَياَل: َ َ َ َت الَناَس  َ َيماَد الَ َه َوأَثي ىَن  َْ َواْلَقَمـَر آيـَتَـاِن ِمـْن آيَـاِت الل ـِه  َل »َعَ ي ها  مثن ِإن  الش ـْم

َِلِـَك فَـاْدُعوا الل ـَه  وََكبـ ـُروا َوَصـلعوا َوَتَصـد قُ  َِا رََأيـْـُتْم  َ  «واَيْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحدن َوَل ِلَحَياتِِه  فَـِ  مثن
ــدن  َوال»قَيياَل:  ل ــِه َمــا ِمــْن َأَحــدن َأْغيَـــُر ِمــْن الل ــِه َأْن يـَْزنِــَي َعْبــُدُه َأْو تـَْزنِــَي َأَمتُــُه  يَــا أُم ــَة يَــا أُم ــَة ُمَحم 

  .1544.رواه الب اره: . «اَولَبَكْيُتْم َكِثيرً  ُمَحم دن َوالل ِه َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قلياًل 

 ِفي اْلُكُسوفِ  «َجاِمَعةس  الص اَلةُ »بَاب: الن َداِء بِـ:  -8

يدا َرسنيولا  -568 َن َع َيى َعه  َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: َلَما َكَسيَفت  الَشيم  رٍو َر ا  الَ ها ب نا َعم 
َعن  َعب دا

  ننولاَه: أَنا الَرَلَق َجاماَعةل.الَ ها 
  . 1545.رواه الب اره:  (2)

ِِ ِمْن َعَذاِب اْلَقبْ  -4  ِر ِفي اْلُكُسوفِ بَاب: التـ َعوع

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -564 ييَ  اهللن َعني  يين  َر ا ييَأ نَا   َيَقالَييت  َ َييا: أََعيياَذكا ال َييهن ما : أََن يَيهنولايَييًة َجيياَءت  َ س 

                                                                                                  
لرييية  يفاخلسييوم ل قميير والكسييوم ل شييمَ :و ييو أون ميين قيول ميين قييال  اخلسييوم يف الكييم والكسييوم يف الييبعة :قييم (1)

 .ورول ذل  يف الريين باخلاء ل شمَ
 .يف مجاعة أو ذات مجاعة :أه (2)
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َهيياَعييَيابا ال َقيير ا. َ َسييأََلت  َعاإاَشييةن  ييَ  اهللن َعني     َيَقيياَل : أَيينَعييَيبن النَيياسن يفا قينبنييورا احل  َرسنييوَل ال َييها  َر ا
َ أََمييَر نحل   اَعاإايييً  َرسنيولن ال َييها  ييراها: مثن َ قَالَييت  يفا آتا َ ذََكيَرت  َ ييدايَج الكنسنييوما  مثن يين  َذلاييَ   مثن باال َييها ما

  . 1555  1549.رواه الب اره: أَن  يَيتَيَعَوذنوا مان  َعَيابا ال َقر ا. 

بُوَن َعـــَذابًا َتْســـَمُعُه اْلبَـَهـــائُِم ُكلعَهـــاَصـــَدقَـ » : َيَقيييالَ .َودَاَل يفا راَوايَيييٍة:  (85) َ َميييا  .«َتا  ِإنـ ُهـــْم يـَُعـــذ 
 .6366.رواه الب اره:  . يَبلٍَق إاَك  َيَعَوَذ مان  َعَيابا ال َقر ا  رَأَيي تنهن بَيع دن يفا 

(1)
 

 بَاب: َصاَلِة اْلُكُسوِف َجَماَعةً  -5

يييَ  اهللن َعني هن  -565 َ قَيييالَ َعيينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا يَيييا  : قَيييالنوا:َميييا  ذََكيييَر َ يييدايَج الكنسنيييوما با نولايييها مثن
َرسنوَل الَ ها  رَأَيي َناَك  َيَناَول تَ 
َ رَأَيي َناَك َكع َكع َت  قَاَل  اشيئً  (2) ِإنـ ي رََأيْـُإ اْلَجن ـَة  »: يفا َمَقاماَ   مثن

ُقودً  ََكْلُتمْ افـَتَـَناَوْلُإ ُعنـْ نـَْيا  َوُأرِيُإ الن اَر  فـََلْم َأَر َمْنظَـرً    َوَلْو َأَصْبُتُه ََ َكـاْليَـْوِم   اِمْنُه َما بَِقَيْإ الدع
فنير َن  «ِبُكْفـرِِهن  »قَالنوا: ِباَ يَا َرسنيوَل ال َيها  قَياَل:  «َورََأْيُإ َأْكثـََر َأْهِلَها الن َساءَ  (3)َق ع َأْفَظَع  قاييَم: َيك 
ْحَســاَن  لَــْو َأْحَســْنَإ ِإلَــى ِإْحــَداُهن  الــد ْهَر ُكل ــُه  ثُــم  َيْكُفــْرَن الْ »باال َييها  قَيياَل:  َعِشــيَر  َوَيْكُفــْرَن اإْلِ

رً ارََأْت ِمْنَك شيئً     .1552.رواه الب اره: . «َق ع  ا  قَاَلْإ: َما رََأْيُإ ِمْنَك َخيـْ

6-  ِْ  بَاب: َمْن َأَحب  اْلَعَتاَقَة ِفي ُكُسوِف الش ْم

َيييي -566 : َلَقييييد  أََمييييَر النَييييخا  َعيييين  َأي  ييييَ  اهللن َعني هنَمييييا قَالَييييت  ييييٍر َر ا باال َعَتاقَييييةا يفا   اَء بان ييييتا َأ ا َبك 
 . َا   . 1554.رواه الب اره: كنسنوما الَشم 

 بَاب: الذ ْكِر ِفي اْلُكُسوفِ  -7

َن   َيَقيياَ  النَييخا   َعيين  َأ ا منوَسييى  -567   َ  َشييى أَن  َ كنييوَن اباًعيي َ  قَيياَل: َتَسييَفت  الَشييم 
َع نهن  َوقَاَل:  َد  َ َرَ ى باَأط َولا قاَياٍ  َورنكنوٍع َوسنجنوٍل رَأَيي تنهن َقط  يَيف  َهِذِه اْْليَـاُت »الَساَعةن   َأََ ى ال َمس جا

                                                                                                  
  .باب التَيَعو ذا مان  َعَيابا ال َقر ا .كتاب الدعوات/  (1)
 .مدلت يده  أتيت :أه (2)
 .أسوأ منظرًا :أه (3)
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َِا رََأيـْـُتْم  ال ِتي يـُْرِسُل الل ُه  َل َتُكـوُن ِلَمـْوِت َأَحـدن َوَل ِلَحَياتِـِه  َوَلِكـْن ُيَخـو فُ  الل ـُه بِـِه ِعبَـاَدُه  فَـِ 
َِِلَك  فَافْـَزُعوا اشيئً  ِِْكرِِه َوُدَعائِِه َواْسِتََّْفارِهِ  ِمْن    .1559.الب اره:  .«ِإَلى 

 بَاب: اْلَجْهِر بِاْلِقَراَءِة ِفي اْلُكُسوفِ  -2

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -562 ييَ  اهللن َعني  : َجَهييَر النَييخا   َر ا يفا يَبييَلقا اخل نسنييوما باقارَاَء اييها   َييإاَذا  قَالَييت 
َعةا قَياَل:   «َسـِمَع الل ـُه ِلَمـْن َحِمـَدُه  رَبـ نَـا َولَـَك اْلَحْمـدُ » َيرََ  مان  قارَاَء اها َكبَيَر  َيرََكَص  َوإاَذا َرَ َص مان  الرَك 
َ يينَعيييياوالن ال قاييييرَاَءَق يفا يَبييييَلقا ال كنسنييييوما  أَر بَييييَص رََكَعيييي ا َوأَر بَييييَص َسييييَجَداٍت. مثن َعتَييييي   .رواه الب يييياره: اٍت يفا رَك 

1565.  

 
 
(17) 

 ُسُجوِد اْلُقْرآنِ  ِكَتابُ 
 باب: َما َجاَء ِفي ُسُجوِد اْلُقْرآِن َوُسن ِتَها -1

عنوٍل  -569 ََكَة  َ َسَجَد  ايهَ  قَاَل: قَيرَأَ الَنخا   َعن  َعب دا الَ ها ب نا َمس  حَل  ا ا َوَسَجَد َمين  الَنج 
ييَر َشييي ٍ   َأَتييَي َكف يي فاييي ا َ ييَيا   َيرَأَيي تنييهن  اَمَعييهن َتيي  َهتاييها  َوقَيياَل: َيك  يين  َ ًرييى  أَو   ينييرَاٍب   َيَر َيَعييهن إاَن َجبي  ما

  . 1567.رواه الب اره:  (1).ابَيع َد َذلاَ  قنتاَم َكا ارً 

 بَاب: َسْجَدِة : -8

يي َ  -571 يين  َعييبَاإاحلا الس ييجنولا  (ص)اهللن َعني هنَمييا قَيياَل:  َعينا اب يينا َعبَيياٍس َر ا ََ ما لَييي 
َوقَييد  رَأَي ييتن  (2)

                                                                                                  
 ( .4863. )الب اره: أنَمَيةن ب نن َتَ فٍ .ياه يف رواية:  (1)
 .مؤكدا ا :أه (2)
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 َ   . 1569.رواه الب اره: َيس جندن  ايَها.  الَنخا

َْ َلُه  -8 ْس لَْي بَاب: ُسُجوِد اْلُمْسِلِميَن َمَع اْلُمْشرِِكيَن  َواْلُمْشِرُ  َنَج
 ُوُضوءس 

يييَ  اهللن  -571 َ  َوَ دايثنيييهن َر ا حلا   َيَقيييَدَ  قريبًييي َعني هنَميييا: أََن النَيييخا ييين  راوايَيييةا اب ييينا  اَسيييَجَد بايييالَنج  ما
عنوٍل  َمس 
(1)  . َن ن ي يراكنوَن  َواع اين  َواإل ا منوَن َوال منش 

ي ا .رواه الب ياره: َوداَل يفا  يياها الردوايَيةا: َوَسيَجَد َمَعيهن ال منس 
1571  .  

 َدَة َوَلْم َيْسُجدْ بَاب: َمْن قـََرَأ الس جْ  -4

د َعيين  َدي ييدا ب ييينا ثَاباييٍت  -578 حلا  :: أَنَيييهن قَيييرَأَ َع َييى النَيييخا يييجند    1.الييينجحل:  َوالييَنج   َي َييحل  َيس 
  . 1573.رواه الب اره:  ايَها. 

َِا الس َماُء اْنَشق إْ بَاب: َسْجَدِة  -5   .1.اكنشقاا: ِإ

َيا. َ قاييَم لَيهن  . 1.اكنشيقاا:  إاَذا الَسَماءن ان َشَقت  هن قَيرَأَ: أَنَ  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -578 َ َسَجَد تا
 َ . يفا ذلاَ   قَاَل: َلو  ملَ  أََر الَنخا َيس جندن ملَ  َأس جند 

  . 1574.رواه الب اره:  (2)

َماِم ِمْن الز   ابَاب: َمْن َلْم َيِجْد َمْوِضعً  -6  َحامِ ِللسعُجوِد َمَع اإْلِ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: َكيياَن النَييخا   -574 َدقن   َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا ييرَأن الس ييورََق الَيييتا  ايَهييا الَسييج  يَيق 
َهتاها.  ا َيَيس جندن َوَنس جندن َمَعهن  َ َن َما جيَادن َأَ دننَا َمَكانً  صا َجبي    . 1579.رواه الب اره: لاَمو  ا

 
 

                                                                                                  
 . 569 ديج رقحل: .( 1)
  .445  يف األذان/ باب: اعهر يف العشاء/  : ( . يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  وقد  قد2)
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(12) 

 تـَْقِصيِر الص اَلِة  َتابُ كِ 
 بَاب: َما َجاَء ِفي التـ ْقِصيِر  وََكْم يُِقيُم َحت ى يـَْقُصرَ  -1

يييَ  اهللن َعني هنَمييييا قَيييياَل: أَقَيييياَ  النَيييخا   -575 . َعييينا اب يييينا َعبَيييياٍس َر ا ييييَعَة َعَشييييَر يَيق رنييييرن  اس 
.رواه  (1)

  . 1585الب اره: 
576-  ٍَ د قَياَل: َتَرج   َعين  أَنَي ا  نَييا َميَص النَيخا َعتَييي   ين  ال َمداينَييةا إاَن َمَكيَة  َ َكياَن ينَري د  رَك  ما

ََكييَة شيييئً  ييتنحل   ا : أََقم  ا  َ ييَن َرَجع نَييا إاَن ال َمداينَييةا. قين  ييتن َعتَييي   ييرً ارَك  َييا َعش  نَييا تا .رواه الب ييياره: . ا  قَيياَل: أََقم 
1581.    

 بَاب: الص اَلِة ِبِمًنى -8

                                                                                                  
ا  أَقَاَ  الَنخا   :قَالَ  .َويفا راَوايًَة َعن هن  (1) َعتَي   َعَة َعَشَر يَيو ًما ينَر د  رَك  ََكَة  اس   ( .4298. )رواه الب اره:  ا
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د  -577 يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: يَبيَ ي تن َميَص النَيخا ا  َوَأ ا  َعن  َعب دا الَ ها ب ينا عنَميَر َر ا َعتَيي    اايىًن رَك 
رً  ٍر َوعنَمَر  َوَمَص عنث َماَن يَبد  َ أََمََها.  اَبك     .1582.رواه الب اره: مان  إاَماَر اها  مثن

ييتٍ  -572 ا. قَيياَل: يَبييَ ى بانَييا النَييخا    َعيين  َ اراثَييَة ب ييَن َو   َعتَييي   .رواه   آَمييَن َمييا َكيياَن   ااييىًن رَك 
  . 1583الب اره: 

ييعنوٍل  -579  ااييىًن أَر بَييَص رََكَعيياٍت   َلَمييا قايييَم لَييهن: يَبييَ ى بانَييا عنث َمييانن ب يينن َعَفيياَن  َعيينا اب يينا َمس 
َ قَاَل: يَبَ ي تن َمَص رَ  تَير َجَص  مثن يقا  سنولا الَ ها اس  يٍر الرديدد ا  َويَبَ ي تن َميَص َأ ا َبك  َعتَي    اايىًن   ااىًن رَك 

ا  َويَبَ ي تن َمَص عنَميَر ب ينا اخلَ  َيابا  َعتَي   ا   َيَ ي يَت َ ظدي  رَك  َعتَيي    اايىًن رَك 
َعتَيانا  (1) ين  أَر بَيصا رََكَعياٍت رَك  ما

 .    .1584 .رواه الب اره:منتَيَقبَيَ َتانا

  بَاب: ِفي َكْم يـَْقُصُر الص اَلةَ  -8

َل َيِحـلع ِلْمـَرَأةن تـُـْؤِمُن بِالل ـِه َواْليَــْوِم اْْلِخـِر  »: قَاَل: قَياَل النَيخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -521
َْ َمَعَها ُحْرَمةس  َلةن  لَْي  َولَيـْ

  . 1588: .رواه الب اره (2).«َأْن ُتَساِفَر َمِسيَرَة يـَْومن

 ِفي الس َفرِ  ابَاب: ُيَصل ي اْلَمَِّْرَب ثالثً  -4

521-  َ يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: رَأَي يتن النَيخا إاَذا أَع َج َيهن الَسييي رن يينيَؤتدرن  َعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر َر ا
َ قَيَ َميا يَي   اال َمغ يراَب  َيينَري ديَها ثلثًيي َ ينَسي دحلن  مثن َ ينَسيي دحلن    مثن ا  مثن َعتَيي   بَييجن َ يَن ينقاييحَل ال عاَشيياَء   َيينَري ديَها رَك 

َوَك ينَسبدنن 
(3)  .    .1592.رواه الب اره: بَيع َد ال عاَشاءا  َ َن يَيقنوَ  مان  َجو ما الَ ي ما

 بَاب: َصاَلِة الت َطوعِع َعَلى الد اب ِة َحْيُثَما تـََوج َهْإ بِهِ  -5

528-  َ ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: إاَن النَييخا َكيياَن ينَريي د  الَت َييو َع َو نييَو   َعيين  َجيياباَر ب ييَن َعب ييدا ال َييها َر ا

                                                                                                  
 أه: نريخ.( 1)
َ  اهللن َعني هنمَ ( 2) َ ا: .َويفا راَوايٍَة َعنا اب نا عنَمَر َر ا . )رواه الب ياره: «حَم يَر ٍ  هكَ  نَسا ارا ال َمير أَقن َثلَثَيَة أَيَياٍ  إاكَ َميَص ذا » :قَالَ   أََن الَنخا

1586. ) 
 .وييت الرلق سبية لا  يها من  عظيحل اهلل و نبيهه .يتنفم :أه (3)
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َ ةا. رَاكاتل يفا َتري ا ال قابي 
   .1594.رواه الب اره:  (1)

 بَاب: َصاَلِة الت َطوعِع َعَلى اْلِحَمارِ  -6

528-  ٍَ هنهن َعين  َيَسيارا ال قابي  َيةا  َ قاييَم لَيهن:: أَنَهن يَب د َعن  أََن َاٍر َوَوج    َعَ ى محا
 نَري د  لاغَيري ا  (2)

َ ةا   َيَقاَل: َلو َك َأيد رَأَي تن َرسنوَل الَ ها     .1155.رواه الب اره:  َيَعَ هن ملَ  أَ ي َع  هن.  ال قابي 

َلَهابَاب: َمْن َلْم يـََتَطو ْع ِفي الس َفِر ُدبـَُر الص   -7  اَلِة َوقـَبـْ

524-  َ ب تن النَييخا ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: يَبيييا    َي َييحل  أَرَهن ينَسييبدنن يفا الَسييَفرا  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا
ييرنهن:  ييَوقل َ َسييَنةل َوقَيياَل ال َييهن َجييَم ذاك    . .رواه الب يياره:21.األ ييباب: . َلَقييد  َكيياَن َلكنييحل  يفا َرسنييولا ال َييها أس 

151  .  
َلَها -2  بَاب: َمْن َتَطو َع ِفي الس َفِر ِفي َغْيِر ُدبُِر الص َلَواِت َوقـَبـْ

َ : َعييين  َعيييامارا ب ييينا َربايَعيييَة  -525 يييب َيَة باالَ ي يييما يفا الَسيييَفرا  َع َيييى  أَنَيييهن رََأد النَيييخا يَبيييَ ى الس 
َ تاها َ ي جن  َيَوَجَهت  باها.  را رَا ا   . 1154ب اره: .رواه الَظه 

 بَاب: اْلَجْمِع ِفي الس َفِر بـَْيَن اْلَمَِّْرِب َواْلِعَشاءِ  -9

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  -526 ييرا  َعيينا اب يينا َعبَيياٍس َر ا َ يَبييَلقا الظ ه  جَي َمييصن بيَيي  
 َ را َسري ٍ  َوجَي َمصن بَي      .1157.رواه الب اره: ال َمغ رابا َوال عاَشاءا. َوال َعر را إاَذا َكاَن َعَ ى َظه 

ُْ َصل ى الظعْهَر ثُم  رَِكبَ  :ابب َِا اْرَتَحَل بـَْعَد َما زَاَغِإ الش ْم  ِإ
َن أَتيَر الظ هيَر إن  : كان رسولن اهلل قَالَ  عن أنَ . (86) إذا ارتَم قبَم أن َ بي  الشم

َن قبييَم أن وقييتا العرييرا  مث نييبَل  جمييَص بيَنهمييا    . يَرتييَم يبييَ ى الظ هييَر مث ركاييتَ  ييإن داَتييتا الشييم
 . 1112رواه الب اره: .

                                                                                                  
. ليا  هو من اك اليج الكررق يف ال ترر  261 :  عناه يف كتاب الرلق/ باب: التوجه حنو القب ة  يج كان/  . قد ( 1)

 . واهلل أع حل
 .   مون أنَ بن مال  وحين وتالد  أبو محبق  أتو حممد و فرة   و أنَ بن سريين :القاإم.( 2)
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َِا َلْم يُِطْق قاعدً  -11  َصل ى َعَلى َجْنبن  ابَاب: ِإ

527-  ٍ ييرَاَن ب يينا  نَريي   َ  َعيين  عام  ييرين  َ َسييأَل تن النَييخا َعيين  الَرييَلقا   قَيياَل: َكانَييت   ا بَيَواسا
.رواه الب ييياره:  .«  فَـــِ ْن لَـــْم َتْســـَتِطْع فـََعَلـــى َجْنـــبن ا  فَـــِ ْن لَـــْم َتْســـَتِطْع َفقاعـــدً ال  قائًمـــَصـــ» َيَقييياَل: 
1117.    
َ  :قَييالَ  ةٍ ايَييوَ  را يفا   هن ن ييعَ .وَ  (87) َمــْن » :َعيين  يَبييَلقا الَرجنييما َو نييَو قَاعاييدل  َيَقييالَ  َسييأَل تن النَييخا

ــ ــُه ِنْصــُف َأْجــِر اْلَقــائِمِ  اَمــْن َصــل ى قَاِعــدً وَ   فـَُهــَو َأْفَضــلُ  اَصــل ى قَائًِم ــُه  اَوَمــْن َصــل ى نَائًِمــ  فـََل فـََل
  (1). 1116.رواه الب اره:  . «ِنْصُف َأْجِر اْلَقاِعدِ 

َِا َصل ى قاعدً  -11    ثُم  َصح   َأْو َوَجَد ِخف ًة  َتم َم َما بَِقيَ ابَاب: ِإ

ناَ  َعيين  َعاإاَشييَة  أن د ال منييؤ   -522 َهيياما ييَ  اهللن َعني  ينَريي د  يَبيييَلَق  : أَنَيَهيييا ملَ   َيييَر َرسنييوَل ال َييها َر ا
رَأن قاعدً  االَ ي ما قاعدً  ين  َثَلثايَ  آيَيًة  ا  َ َن إاَذا أَرَاَل أَن  يَير َكَص قَاَ    َيَقرَأَ حَن يوً اَقط  َ َن َأَسَن  َ َكاَن يَيق  ما

  . 1118.رواه الب اره:  رََكَص. أَو  أَر بَعاَ  آيًَة  مثنَ 

َهيييا  -529 َهييياَوَعني  يييَ  اهللن َعني  ث يييَم َذلايييَ    َيييإاَذا َقَهيييى  َر ا َعيييةا الثَانايَيييةا ما َعيييمن يفا الرَك  َ يَيف  يفا راوايَيييٍة: مثن
   .1119الب اره: .رواه يَبَل َهن َنَظَر:  َإان  كنن تن يَيق َظى َتََدَ  َمعا   َوإان  كنن تن نَاإاَمًة ا  َ َجَص. 

 
 
 
 
 

                                                                                                  
 ( .باب: يبلق القاعد باإل اء .1)



  

 (258) 

 
 
 
 
 
 
 
(19) 

 ِكَتاُب التـ َهجعدِ 
 بَاب: التـ َهجعِد بِالل ْيلِ  -1

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَياَل: َكيياَن النَيخا   َعينا اب يينا  -591 يين  الَ ي يما يَيتَيَهَجييدن قَيياَل:  َعبَياٍس َر ا إاَذا قَيياَ  ما
ــي مُ » ــَإ قـَ ــُد  َأْن ــَك اْلَحْم ــم  َل ــُك ا (1)الل ُه ــَك ُمْل ــُد  َل ــَك اْلَحْم ــيِهن   َوَل ــْن ِف َْرِ  َوَم َْ ــَمَواِت َوا لس 

َْرِ  َوَمـْن ِفـيِهن   َولَـَك  َْ َْرِ  َوَمْن ِفيِهن   َوَلَك اْلَحْمُد  َأنْـَإ نُـوُر الس ـَمَواِت َوا َْ الس َمَواِت َوا
َْرِ   َولَــَك اْلحَ  ــَمَواِت َواَْ ْمــُد  َأنْــَإ اْلَحــقع  َوَوْعــُدَ  اْلَحــقع  َوِلَقــاُؤَ  اْلَحْمــُد  َأنْــَإ َمِلــُك الس 

َحـق   َوالس ـاَعُة َحـق    َحق   َوقـَْوُلَك َحق   َواْلَجن ُة َحق   َوالن اُر َحق   َوالن ِبيعـوَن َحـق   َوُمَحم ـدس 

                                                                                                  
 .القاإحل باألمر (1)



  

 (259) 

َوبِـَك َخاَصـْمُإ  َوِإلَْيـَك  (1)ْيـَك َأنـَْبـُإ الل ُهم  َلَك َأْسَلْمُإ  َوِبَك آَمْنـُإ  َوَعَلْيـَك تـَوَك ْلـُإ  َوِإلَ 
ُم  َوَأنْــَإ  ــْرُت  َوَمــا َأْســَرْرُت َوَمــا َأْعَلْنــُإ  َأنْــَإ اْلُمَقــد  َحاَكْمــُإ  فَــاْغِفْر لِــي َمــا قَــد ْمُإ َوَمــا َأخ 

:  -اْلُمَؤخ ُر  َل ِإَلَه ِإل  َأْنَإ  ُر َ أَو    . 1125.رواه الب اره: . « - َل ِإَلَه َغيـْ

 بَاب: َفْضِل ِقَياِم الل ْيلِ  -8

يييَ  اهللن َعني هنَميييا -591 د  َعييينا اب ييينا عنَميييَر َر ا يَيييا  قَييياَل: َكييياَن الَرجنيييمن يفا َ يَييياقا النَيييخا إاَذا رََأد رنؤ 
يَيا   َأَقنَريَها َع َيى َرسنيولا ال  (2)َقَرَها َعَ ى َرسنولا الَ ها   ا  وَكنن يتن تنَلًمي َيها  َيَتَمنَيي تن أَن  أََرد رنؤ 

ييدا َرسنييولا ال َييها اَشيياب   دا َع َييى َعه  ييجا ا َأَتييَيايا    وَكنن ييتن أَنَييا ن يفا ال َمس     َيرَأَي ييتن يفا النَيييو  ا َكييَأَن َمَ َكيي  
يييَ  َم  وايَيييةل َك َييي د ال بائ يييرا  َوإاَذا َ َيييا قَير نَيييانا   َوإاَذا  ايَهيييا أننَييياسل قَيييد  َعيييَر ي تينهنحل    َيييَيَ َبا  ا إاَن النَيييارا   َيييإاَذا  ا

يتينَها : ملَ   ينيرَع .  َيَقَرر  ين  النَيارا  قَياَل:  َيَ قايَينَيا َم َي ل آَتيرن   َيَقياَل يا : أَعنوذن باالَ ها ما َع َيى  َ َجَع  تن أَقنولن
َها َ ف َرةن َعَ ى َرسنولا الَ ها  َعْبُد الل ِه  َلْو َكـاَن ُيَصـل ي ِمـْن  نِْعَم الر ُجلُ »   َيَقاَل: َ ف َرَة   َيَقَرتي 

   .1121.رواه الب اره: . َ َكاَن بَيع دن َك يَيَنا ن مان  الَ ي ما إاَك قَ ايًل  «الل ْيلِ 

 بَاب: تـَْرِ  اْلِقَياِم لِْلَمرِي ِ  -8

يييَتَكى النَيييخا   -598 ا.   َي َيييحل  يَيقنيييحل  َعييين  جنن يييَدبا ب ييينا َعب يييدا اهللا قَييياَل: اش  َ تَيييي   لَيي  َيييًة أَو  لَيي 
.رواه  (3)

   .1124الب اره: 

 َعَلى ِقياِم الل ْيِل َوالنـ َواِفِل ِمْن َغْيِر ِإيَجابن  بَاب: َتْحرِيِ  الن ِبي   -4

َطَرقَيييهن  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َع اييي د ب يييَن َأ ا طَالايييٍت  -598
د َعَ ي ييي (4) ها َو َاطاَميييَة بان يييَت النَيييخا

                                                                                                  
 .التوبة والرجوع نابةواإل  رجعت :أه (1)
 .ا  امة دثه ت :أه (2)
َتَكى َرسنولن الَ ها »  ولفظه: (4955 هاإم القرآن/  : )اتترر الب اره  يا احلديج  نا وساقه  اًما يف .( 3)  َيَ حل  يَيقنيحل   اش 

: يَا حمنََمدن إايد أَلَر جنو أَن  َيكنوَن َشي  َاننَ  َقد   َيَر  ا أَو  َثَلثًا  َ َجاَءت  ام رَأَقل  َيَقاَلت  َ تَي   ا أَو  َثَلثٍَة.  َيأَني َبَل لَيي  َ تَي   َكَ   ملَ  أََرهن َقراَبَ  منن ين لَيي 
 .   َواله َيى َوالَ ي ما إاَذا َسَجى َما َوَلَعَ  َرب َ  َوَما قَيَ ىالَ هن َعَب َوَجَم: 

 .اويقال ل نجحل الثاقت ال ار   ما أ اك يف ال يم  هو طارا :قال يف األيبم  جاءه ليًل  :أه (4)



  

 (215) 

َعثَينَييا  «َأَل ُتَصــل َيانِ »الَسييَل  لَيي  َييًة   َيَقيياَل:  : يَييا َرسنييوَل ال َييها  أَني فنسنييَنا بايَييدا ال َييها   َييإاَذا َشيياَء أَن  يَيبي   َيقن  ييتن
يييص  إاَيَ شييييئً  يييَ  قين  نَيييا َذلايييَ  وملَ  يَير جا يييابَيَعثَينَيييا   َان َريييَرَم  ا يييَو منيييَول   َيه  َ يَاع تنيييهن َو ن يييَو   مثن يييَيهن َو ن رابن َ  ا

 : ْنَساُن َأْكثـََر َشْيءن َجَدًل »يَيقنولن   . 1127 . .رواه الب اره: 54.الكهف:  .«وََكاَن اإْلِ
َهاَعن  َعاإاَشَة  -594 َ  اهللن َعني  : إان  َكاَن َرسنولن الَ ها  َر ا لََيدَعن ال َعَميَم  َو نيَو حينايت  أَن   قَاَلت 

يييَ  ييَرَض َع َييي هاحل   َوَمييا َسييَبَن َرسنييولن ال َييها يَيع َمييَم باييها  َتش  سنييب َيَة اله ييَيى  َة أَن  يَيع َمييَم باييها النَيياسن  َييينف 
  . 1128.رواه الب اره: َقط   َوإايد أَلنَسبدينَها. 

 الل ْيَل َحت ى َترَِم َقَدَماهُ  بَاب: ِقَياِم الن ِبي   -5

َ ييَن  َييرا ن قَييَدَماهن  أَو   لاينَريي د َ لَيَيقنييو ن  قَيياَل: إان  َكيياَن النَييخا   َة ب يينا شنييع بَ  ال منغاييريَقا  َعيينا  -595
 :    .1135.رواه الب اره:  .«(1)اَشُكورً  اَأَفاَل َأُكوُن َعْبدً »َساقَاهن.  َييينَقالن َلهن   َييَيقنولن

َهاَعاإاَشَة .َويفا راَوايٍَة َعن   (82) َ  اهللن َعني  َ  :َر ا َكاَن يَيقنو ن ماَن الَ ي يما َ يَن  َيتَيَف َيَر   الَ ها  أََن َنخا
يين  َذن باييَ  َوَمييا  :َعاإاَشييةن   َيَقالَييت    قَييَدَماهن  ييَنصن َ ييَيا يَييا َرسنييوَل ال َييها َوقَييد  َتَفييَر ال َييهن لَييَ  َمييا  َيَقييَدَ  ما َ َ ر  ملا
 َييإاَذا أَرَاَل أَن     َيَ َمييا َكثينييَر حلَ منييهن يَبييَ ى َجالاًسييا .«ورًاَأفَــالَ ُأِحــبع َأْن َأُكــوَن َعْبــًدا َشــكُ » :قَييالَ    َييَأَترَ 

َ رََكصَ   .4837.رواه الب اره: .  يَير َكَص قَاَ   َيَقرَأَ مثن
(2)

 

 بَاب: َمْن نَاَم ِعْنَد الس َحرِ  -6

يييَ  اهللن َعني هنَميييا: أََن َرسنييي -596 يييراو ب ييينا ال َعييياصا َر ا قَييياَل لَيييهن:  وَل ال َيييها َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب يييَن َعم 
اَن َأَحبع الص اَلِة ِإَلى الل ِه َصاَلُة َداُوَد َعَلْيِه الس اَلم  َوَأَحبع الص َياِم ِإلَـى الل ـِه ِصـَياُم َداُوَد  وََكـ»

   .1131.رواه الب اره:  .«اَويـُْفِطُر يـَْومً  ايـََناُم ِنْصَف الل ْيِل َويـَُقوُم ثـُلُثَُه  َويـََناُم ُسُدَسُه  َوَيُصوُم يومً 
َهياَعين  َعاإاَشيَة  -597 يَ  اهللن َعني  : َكيياَن َأَ يَت الَعَميما إاَن  َر ا اليَداإاحلن. قايييَم   َرسنيولا اهللا قَالَيت 

                                                                                                  
 .مثنًيا ع ى اهلل مبالًغا يف ذل  :معناه (1)
  لايَيغ فاَر َلَ  الَ هن َما  َيَقَدَ  مان  َذن باَ  َوَما  ََأَترَ  :باب/ .كتاب التفسري (2)



  

 (211) 

: َكاَن يَيقنو ن إاَذا يَاَص الَراراَخ. َ ا: َمَن َكاَن يَيقنو ن  قَاَلت 
(1)

 

  . 1132.رواه الب اره: قَاَ  َ َرَ ى.  َويفا راوايٍَة: إاَذا يَاَص الَراراخَ 
: َمييييا أَل َفيييياهن  -592 َهييييا قَالَييييت  َويفا راوايَييييٍة َعني 

َ االَسييييَيرن عان ييييداه إاَك نَاإاًميييي (2) .رواه . .  َيع يييي ا النَييييخا
  . 1133الب اره: 

 بَاب: ُطوِل اْلِقَياِم ِفي َصاَلِة الل ْيلِ  -7

ييعنوٍل  -599 د  قَيياَل: َعيينا اب يينا َمس  ييتن  الَيي  َييًة   َي َييحل  ييَييَبل  قاإًميي يَبييَ ي تن َمييَص النَييخا َ ييَن َإَم 
 َ َت  قَاَل: َإَم تن أَن  أَقي عنَد َوأََذَر الَنخا    .1135.رواه الب اره: . باَأم را َسو ٍء. قايَم: َوَما َإَم 

ُيَصل ي ِمْن  يع وََكْم َكاَن الن بِ   بَاب: َكْيَف َكاَن َصاَلُة الن ِبي   -2
 الل ْيِل 

د  -611 يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: َكانَيييت  يَبيييَلقن النَيييخا َعيييًة   َعييينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا يييرََق رَك  ثَيييَلَ  َعش 
 . : باالَ ي ما   . 1138.رواه الب اره: يَيع  ا

َهيياَعاإاَشييَة .َعيين   (89) ييَ  اهللن َعني   : َيَقالَييت    باالَ ي ييما  قا َرسنييولا ال َييها َعيين  يَبييلَ أَنَيَهييا سنييئاَ ت   َر ا
صل َوإا  َعيَتا َسب صل َو اس  َود رَك  رََق سا َدد َعش  را       .1139.رواه الب اره:  . ال َفج 
َهاَعن  َعاإاَشَة  -611 َ  اهللن َعني  : َكاَن الَنخا   َر ا َعيًة   قَاَلت  يرََق رَك  ين  الَ ي يما ثَيَلَ  َعش  ينَري د  ما

ني   را. ما َعَتا ال َفج     .1145.رواه الب اره: َها ال وا ي رن َورَك 

 بِالل ْيِل ِمْن نـَْوِمهِ  بَاب: ِقَياِم الن ِبي   -9

618-  ََ ن يهن   قَاَل: َكاَن َرسنولن الَ ها  َعن  أََن را َ َن َنظنَن أَن  َك َيرنيوَ  ما يينف  ارن مان  الَشه 
ن ييهن شيييئً َوَيرنييو ن َ ييَن َنظنييَن أَ  يين  الَ ي ييما منَريي ديً ان  َك يينف  اييَر ما إاَك رَأَيي تَييهن  َوَك  ا  وََكيياَن َك َ َشيياءن أَن   َيييرَاهن ما

  . 1141.رواه الب اره: إاَك رَأَيي َتهن.  انَاإامً 

                                                                                                  
 .الدي  :أه (1)
 (.ك وجده ناإًماإعنده  مل جي ء السير والنخ  :أه  والسير الفاعم  والهمري ل نخ   أه وجده) (2)
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َِا َلْم ُيَصل  بِالل ْيلِ  -11  بَاب: َعْقِد الشيطان َعَلى قَاِفَيِة الر ْأِ، ِإ

ــــِة رَْأِ، »قَيييياَل:  أََن َرسنييييوَل ال َييييه : َأ ا  نَريي ييييرََق  َعيييين   -618 ــــى قَاِفَي ــــُد الشــــيطان َعَل يـَْعِق
َقَظ  َِا ُهــَو نَــاَم ثَــاَلَث ُعَقــدن  َيْضــِرُب ُكــل  ُعْقــَدةن: َعَلْيــَك لَْيــلس َطِويــلس فَاْرقُــْد  فَــِ ْن اْســتَـيـْ َأَحــدُِكْم ِإ

ِ ْن تـََوض ـــأَ اْنَحل ـــْإ ُعْقـــَدةس  فَـــِ ْن َصـــل ى اْنَحل ـــْإ ُعْقـــَدةس  فََأْصـــَبَح فَـــذََكَر الل ـــَه اْنَحل ـــْإ ُعْقـــَدةس  فَـــ
ِْ َكْساَلنَ  اَنِشيطً  ِْ  َوِإل  َأْصَبَح َخِبيَث النـ ْف    .1142.رواه الب اره:  .«طَي َب النـ ْف

ُِنِهِ  -11 َِا نَاَم َوَلْم ُيَصل  بَاَل الشيطان ِفي ُأ  بَاب: ِإ

د  ب دا الَ ها َعن  عَ  -614 يَبَن  َميا  اَرجنمل  َ قايَم: َما دَاَل نَاإامً  قَاَل: ذنكاَر عان َد الَنخا َ يَن َأيب 
ُِنِهِ »قَاَ  إاَن الَرَلقا  َيَقاَل:    . 1144.رواه الب اره:  (1).«بَاَل الشيطان ِفي ُأ

 بَاب: الدعَعاُء والص اَلُة ِمْن آِخِر الل ْيلِ  -18

لَـةن ِإلَـى »قَاَل:  أََن َرسنوَل الَ ها : ن  َأ ا  نَريي رََق عَ  -615 يـَْنـِزُل رَبـعنَـا تـَبَـاَرَ  َوتـََعـاَلى ُكـل  لَيـْ
َقى ثـُُلُث الل ْيِل اْْلِخُر  يـَُقـوُل: َمـْن يَـْدُعوِني فََأْسـَتِجيَب لَـُه  َمـْن َيْسـأَلُِني  نـَْيا ِحيَن يـَبـْ الس َماِء الدع

   .1145.رواه الب اره:  .«ْن َيْستَـَِّْفُرِني فََأْغِفَر َلهُ فَُأْعِطَيُه  مَ 

 بَاب: َمْن نَاَم َأو َل الل ْيِل َوَأْحَيا آِخَرهُ  -18

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -616 ييَ  اهللن َعني  : َر ا َأَ ييا سنييئاَ ت 
د  (2) : َكيياَن  َعيين  يَبييَلقا النَييخا باالَ ي ييما  قَالَييت 

يها   َيإاَذا أََذَن ال منيَؤذدنن َوثَيَت   َيإان  َكياَن بايها َ اَجيةل يَيَنا ن أََولَيهن  َوييَ  يصن إاَن  ارَاشا َ يَير جا يرَهن   َيينَري د  مثن قنيو ن آتا
  . 1146.رواه الب اره: ات َتَسَم  َوإاَك  َيَوَ أَ َوَترََ . 

 بِالل ْيِل ِفي رمضان َوَغْيرِهِ  بَاب: ِقَياِم الن ِبي   -14

                                                                                                  
 .كناية عن اكست فام  :وقيم  ع ى  قيقته :قيم (1)
 .   و األسول بن يبيد   ابع  ومن  قهاء الكو ة :الساإم.( 2)
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َهييا وعَ  -617 َهيياني  ييَ  اهللن َعني  : َر ا أَنَيَهييا سنييئاَ ت 
: َمييا َكيياَن  َعيين  يَبييَل اها  (1) يفا رمهييان   َيَقالَييت 

َعيًة  ينَري د  أربًعي َرسنولن الَ ها  يرََق رَك  يَدد َعش     َيَل َ َسيم  َعين  ايَبايدن يفا رمهيان َوَك يفا َتيري اها َع َيى إا  
َ ينرَ  ناهاَن َوطنو ااَن  مثن َ ينَر د  ثلثًيا د  أربعً  نس  ناهاَن َوطنو ااَن  مثن . قَالَيت  َعاإاَشيةن: ا  َ َل َ َسم  َعن   نس 

: يَا َرسنوَل الَ ها  أَ َيَنا ن قَيب َم أَن   نو اَر   َيَقياَل:  نَـي  تـََناَمـاِن َوَل يـَنَـاُم قـَْلبِـي» َيقن  تن  .«يَا َعاِئَشـُة  ِإن  َعيـْ
   .1147.رواه الب اره: 

َوَفْضِل الص اَلِة بـَْعَد اْلُوُضوِء بِالل ْيِل   َفْضِل الطعُهوِر بِالل ْيِل َوالنـ َهارِ  :ابب
 َوالنـ َهارِ 

يييرا   النَيييخَ أََن  : نَريي يييرََق  َعييين  َأ ا . (81) ثْنِ » :قَييياَل لايييباَلٍل عان يييَد يَبيييلَقا ال َفج   ييَـــا بِـــاَلُل َحـــد 
َن يَـدَ  (2)َدف  نـَْعَلْيـكَ  َسـِمْعإُ  يُه ِفى اإِلْساَلِم  فَِ ن  ْلتَ بَِأْرَجى َعَملن َعمِ  َميا  :قَيالَ  .«اْلَجن ـةِ  يِفـ ي  ْْ
إاكَ يَبيَ ي تن بايَيلاَ  ال  هنيورا   َسياَعةا لَي يٍم أَو  نَيَهيارٍ  َ َ َهر  طنهنورًا يفا ملَ  أَ  َأيد  هأَر َجى عان دا  َعما  تن َعَمًل 
  .1149.رواه الب اره:  .  َ يَب د أَن  أن  َما كنتاَت يا 

 بَاب: َما ُيْكَرُه ِمْن الت ْشِديِد ِفي اْلِعَباَدةِ  -15

َا ب ييينا َمالايييٍ   -612 ا  قَييياَل: َلَتيييَم النَيييخا   َعييين  أَنَييي َ الَسيييارايَيتَي      َيييإاَذا َ ب يييمل َ  يييدنولل بيَييي  
َبيي َنَت   َإاَذا  َيتَيَرت  قَالنوا: َ َيا َ ب مل لا  «َما َهَذا اْلَحْبُل » َيَقاَل: 

َل  »: .  َيَقياَل النَيخا  بايها   َيَعَ َقيت   (3)
َِا فـَتَـَر فـَْليَـْقُعدْ    . 1155.رواه الب اره: . «ُحلعوُه  لُِيَصل  َأَحدُُكْم َنَشاطَُه  فَِ 

 بَاب: َما ُيْكَرُه ِمْن تـَْرِ  ِقَياِم الل ْيِل ِلَمْن َكاَن يـَُقوُمهُ  -16

َ  اهللن َعني هنَما قَياَل: قَياَل يا َرسنيولن ال َيها  َعن   -619 راو ب نا ال َعاصا َر ا يَـا »: َعب دن الَ ها ب نن َعم 
   .1152.رواه الب اره:  .«َعْبَد الل ِه  َل َتُكْن ِمْثَل ُفاَلنن  َكاَن يـَُقوُم الل ْيَل فـَتَـَرَ  ِقَياَم الل ْيلِ 

                                                                                                  
 .  الدي هالب ر   ن عوم القرشب و أبو س مة بن عبد الرمحن  :الساإم.( 1)
 .يبوت مشيت   يهما :ه( أ2)
 .كس ت  :أه (3)
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 ِمْن الل ْيِل َفَصل ى بَاب: َفْضِل َمْن تـََعار   -17

د   َعيين  عنبَيياَلَق ب يينن الَريياماتا  -611 َمــْن تـََعــار  »قَيياَل:  َعيين  النَييخا
ِمــْن الل ْيــِل فـََقــاَل: َل  (1)

َحْمــُد ِإلَــَه ِإل  الل ــُه َوْحــَدُه َل َشــرِيَك لَــُه  لَــُه اْلُمْلــُك َولَــُه اْلَحْمــُد  َوُهــَو َعلَــى ُكــل  َشــْيءن قَــِديرس  الْ 
َة ِإل  بِالل ـِه  ثُـ ُهـم  م  قَـاَل: الل  لِل ِه  َوُسْبَحاَن الل ِه  َوَل ِإَلَه ِإل  الل ُه  َوالل ُه َأْكبَـُر  َوَل َحـْوَل َوَل قـُـو 

  . 1154لب اره: .رواه ا .«اْسُتِجيَب َلُه  فَِ ْن تـََوض أَ َوَصل ى قُِبَلْإ َصاَلتُهُ  (2)– َدَعا أَو   - اْغِفْر ِلي

يها  َو نيَو يَيي كنرن َرسنيوَل ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -611 : إاَن أَنَهن قَاَل  َو نيَو يَيق رنيصن يفا قاَررا
 َلكنحل  َك يَيقنولن الرََ َج  يَيع  ا باَيلاَ : َعب َد الَ ها ب َن َرَواَ َة: اَأتً 

 هن َو اينَيييييييييييييا َرسنيييييييييييييولن ال َيييييييييييييها يَيتي  نيييييييييييييو كاَتابَييييييييييييي
 أَرَانَيييييييييا ا  نيييييييييَدد بَيع يييييييييَد ال َعَميييييييييى  َيقن نوبيننَيييييييييا

َييييييييييايفا َجن بَييييييييييهن  ييييييييييها  يَبايييييييييييتن جين َعيييييييييين   ارَاشا
(3) 

  .1155.رواه الب اره: 

ييرا َسيياطاصن  يين  ال َفج  إاَذا ان َشييَق َمع ييرنومل ما
(4) 

 باييييييييييييها منوقانَيييييييييييياتل أََن َمييييييييييييا قَيييييييييييياَل َواقاييييييييييييصن 
صن  ييييراكاَ  ال َمَهيييياجا ييييَتثي َقَ ت  باال منش  إاَذا اس 
(5) 

 

د  -618 يييدا النَيييخا يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: رَأَي ييتن َع َيييى َعه  َكيييَأَن بايَيييداه قا  َعيييَة   َعيينا اب ييينا عنَميييَر َر ا
َرٍا  يَتبي  إاس 
. َوذََكي اَ َكيَأيد َك أنرايييدن َمَكانًي (6) ا أَ َييَييايا َنَيةا إاَك طَيياَرت  إالَي يها  َورَأَي يتن َكييَأَن اثي نَيي   يين  اع  َر بيياقا  ما

                                                                                                  
 . ق ت يف  راشه من السهر :يموق   ك حل :وقيم  م ى وأن :وقيم  استيقن :أه (1)
مث قال: »وحيتمم أن  كون ل تنويص  ويؤيد األول ما عند اإلياعي   ب فن:   كيا  يه بالش (: 3/41.قال احلا ن )الفتن:  (2)

أو  :قيال الولييد  تفير ليه» :بين ماجية ب فيناوكييا عنيد أ  لاول و   شي  الولييد «رب اتفر ي  تفر له. أو قال:  دعا استجيت له
 . ا ي  والوليد  و شي  شي  الب اره يف احلديج .«لعا استجيت له :قال
 جيفو  راشه من اعفاء و و البعد :أه (3)
 .ظا ر :أه (4)
 .ت ت ع يهحل النو   ن ما ي يقوا القيا  من ثقم الرؤوس :أه (5)
 .و و معرب   و ما ت ن من الديبا  (6)
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احَلدايجا َوَقد   َيَقَدَ .
  .1156.رواه الب اره:  (1)

 اْلُمَداَوَمِة َعَلى رَْكَعَتِى اْلَفْجرِ  :باب
َهيييا َعييين  َعاإاَشيييَة . (81) يييَ  اهللن َعني  َ يَبيييَ ى مَثَييياَن رََكَعييياتٍ   ال عاَشييياءَ   النَيييخ  يَبيييَ ى  :قَالَيييت  َر ا   مثن

ا َجالاسً  َعتَي   عَ   اَورَك  َ الندَداَءي نا  وملَ  َيكنن  يََدعنهنَما أَبَدً َورَك  ا بَي     .1159.رواه الب اره:  . اتَي  

 بَاب: َما َجاَء ِفي الت َطوعِع َمثْـَنى َمثْـَنى -12

يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: َكياَن َرسنيولن ال َيها  -618 يتا َ  َعن  َجابارا ب نا َعب يدا ال َيها َر ا س  ارََق يينَع دمننَيا اكا
 : ييين  ال قنييير آنا  يَيقنيييولن يييورََق ما نمنيييورا كن دَهيييا َكَميييا يينَع دمننَيييا الس  َِا َهـــم  »يفا األ  َْمِر  فـَْليَـرَْكـــْع  (2)ِإ َأَحـــدُُكْم بِـــاَْ

ــِر اْلَفرِيَضــِة  ثُــم  لِيَـُقــْل: الل ُهــم  ِإن ــي َأْســَتِخيُر َ  ــْيِن ِمــْن َغْي ــْدرَِتَك   بِِعْلِمــَك  َوَأْســتَـْقِدُر َ  (3)رَْكَعتَـ بُِق
ُم اْلَُّيُـ وِب. َوَأْسأَُلَك ِمـْن َفْضـِلَك اْلَعِظـيِم  فَِ نـ َك تـَْقـِدُر َوَل َأقْـِدُر  َوتـَْعلَـُم َوَل َأْعلَـُم  َوَأنْـَإ َعـال 

رس ِلي  ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمـِري   َْمَر َخيـْ َْ َعاِجـِل  أَو  قَياَل:الل ُهم  ِإْن ُكْنَإ تـَْعَلُم َأن  َهَذا ا
َْمـَر َشـر   َْ  لِـي  َأْمِري َوآِجِلِه  فَاْقُدْرُه ِلي َوَيس ْرُه ِلي  ثُم  بَاِرْ  ِلي ِفيِه  َوِإْن ُكْنَإ تـَْعَلُم َأن  َهـَذا ا

ي  َواْصـرِْفِني : ِفـي َعاِجـِل َأْمـِري َوآِجِلـِه  فَاْصـرِْفُه َعن ـأَو  قَيالَ ِفي ِديِني َوَمَعاِشـي َوَعاِقبَـِة َأْمـِري  
َر َحْيُث َكاَن  ثُم  َأْرِضِني بِه    .1166.رواه الب اره: . «َوُيَسم ي َحاَجَتهُ »قَاَل:  «َعْنُه  َواْقُدْر ِلي اْلَخيـْ

 ابَاب: تـََعاُهِد رَْكَعَتْي اْلَفْجِر َوَمْن َسم اُهَما َتَطوععً  -19

َهاَعن  َعاإاَشَة  -614 َ  اهللن َعني  ن يهن  : ملَ  َيكنن  الَنخا  قَاَلت   َر ا ٍء مان  النَيَوا اما  َأَشَد ما َعَ ى َش  
را.  ا َيَعا ندً  َعيَت  ال َفج    . 1169.رواه الب اره: َعَ ى رَك 

 بَاب: َما يـُْقَرأُ ِفي رَْكَعَتْي اْلَفْجرِ  -81

َهييييا  -615 َهيييياَوَعني  ييييَ  اهللن َعني  : َكيييياَن النَييييخا   َر ا ا قَيب ييييَم يَبييييَلقا   نَفدييييفن  قَالَييييت  ا الَ تَييييي   َعتَي   الييييرَك 

                                                                                                  
 . 591كتاب التهجد/ باب:  هم قيا  ال يم/  : .( 1)
 . ب و و أول الع  قرد واعتمد تمته :أه (2)
 .أط ت تري   :أه (3)
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: َ م  قَيرَأَ باأن د ال كاَتابا .    . 1171.رواه الب اره: الر ب نا  َ َن إايد أَلَقنولن

 بَاب: َصاَلِة الضعَحى ِفي اْلَحَضرِ  -81

يَبييايا َت اي ايي  باييَثَلٍ   َك أََلعنهنيي َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -616 َن َ ييَن أَمنييوَت: يَبييو  ا َثَلثَييةا قَيياَل: أَو 
ٍر  َويَبَلقا اله َيى  َونَيو ٍ  َعَ ى وا  ٍر.     .1178.رواه الب اره: أَيَاٍ  مان  كنمد َشه 

 بَاب: الر ْكَعتَـْيِن قـَْبَل الظعْهرِ  -88

َها:َعن  َعاإاَشَة  -617 َ  اهللن َعني  َ  َر ا ا قَيب يَم  اًعيَكاَن َك يَيدَعن أرب  أََن الَنخا َعتَيي   يرا  َورَك  قَيب يَم الظ ه 
  . 1182.رواه الب اره: ال َغَداقا. 

 
 بَاب: الص اَلِة قـَْبَل اْلَمَِّْربِ  -88

د   َعيين  َعب ييدن ال َييها ال منييَبيا   -612 قَيياَل يفا  «َصــلعوا قـَْبــَل َصــاَلِة اْلَمَّْــِربِ »قَيياَل:  َعيين  النَييخا
َيَ ا الَناسن سنَنًة.  «اءَ ِلَمْن شَ »الثَالاثَةا:  َيَة أَن  يَيَت ا   . 1183.رواه الب اره: َكرَا ا
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 ِكَتاُب َفْضِل الص اَلِة ِفي َمْسِجِد َمك َة َواْلَمِديَنةِ 
 َفْضِل الص اَلِة ِفي َمْسِجِد َمك َة َواْلَمِديَنةِ  :بَاب -1

د  َعيين    َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -619 َل ُتَشـــدع الر َحــاُل ِإل  ِإلَــى َثاَلثَــِة َمَســـاِجَد: »قَيياَل:  النَييخا
َْقَصىاْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  َوَمْسِجِد الر ُسوِل    . 1189.رواه الب اره:  (1).«  َوَمْسِجِد اَْ

َ : وَعن هن  -681 ـرس »قَاَل:  أََن الَنخا ِمـْن َألْـِف َصـاَلةن ِفيَمـا َصاَلةس ِفي َمْسـِجِدي َهـَذا َخيـْ
  . 1195.رواه الب اره: . «ِسَواُه  ِإل  اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ 

 بَاب: َمْسِجِد قـَُباءن  -8

ا: ييَييو َ   َعيينا اب يينا  -681 يين  اله ييَيى إاَك يفا ييَييو َم   ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أَنَييهن َكيياَن َك ينَريي د  ما عنَمييَر َر ا

                                                                                                  
  لييا  هيو مين 899سيأِت  يا احلديج  من  ديج طويم أل  سعيد  يف كتياب جيباء الرييد/ بياب:  يج النسياء/  : .( 1)

 . واهلل أع حل  األ اليج الكررق يف ال ترر
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ََكييَة   َ  ييَد ن  ا ا َت  ييَف ال َمَقييا ا  َوييَييو َ  يَيق  َعتَييي   َ ينَريي د  رَك  ييَدمنَها  نيييًى   َيَي نييومن باال بَيي ييتا  مثن إانَييهن َكيياَن يَيق 
َد قينَباٍء  يَأ ِتا َمس جا
ن يهن َ يَن ينَري دَ   (1) َد َكيراَه أَن  َ  يرنَ  ما يجا  َإانَهن َكاَن يَأ  ايها كنَم َسب ٍت   َإاَذا َلَتيَم ال َمس 

: أََن َرسنوَل الَ ها  ا  ييً  اَكاَن ييَيبنورنهن رَاكابًي  يها. وََكاَن حينَدد ن يَنصن َكَميا رَأَي يتن اَوَماشا : إاَ َيا َأيب  . وََكياَن يَيقنيولن
نَيييصن أ ييييدً  يييينَيعنوَن  َوَك أَم  يييَيا ا َير  ييييَر أَن  َك  اَأيب  يييين  لَي يييٍم أَو  نَيَهيييياٍر  َتيي   إان  يَبيييي دَ  يفا َأهد َسييياَعٍة َشيييياَء ما
َا َوَك تنرنوبَيَها.     .1192  1191.رواه الب اره:  َيَتَيَرو ا طن نوَع الَشم 

 بَاب: َفْضِل َما بـَْيَن اْلَقْبِر َواْلِمْنَبرِ  -8

د   َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -688 َمــا بـَــْيَن بـَْيتِــي َوِمْنبَـــِري َرْوَضــةس ِمــْن رِيَـــاِ  »قَييياَل:  َعيين  النَييخا
  . 1196.رواه الب اره: . «ْنَبِري َعَلى َحْوِضياْلَجن ِة  َومِ 

(81) 
 ِكَتاُب اْلَعَمِل ِفي الص اَلةِ 

َهى ِمْن اْلَكاَلِم ِفي الص اَلةِ  -1  بَاب: َما يـُنـْ

ييعنوٍل  -688 د  َعيينا اب يينا َمس  نَييا  قَيياَل: كننَييا ننَسيي دحلن َع َييى النَييخا   َو نييَو يفا الَرييَلقا   َييَيييرنل  َعَ يي 
نَيا  َوقَياَل:  يَ  َنا َعَ ي يها  َي َيحل  ييَيرنَل َعَ يي  .رواه . «ِإن  ِفـي الص ـاَلِة ُشـَّْاًل »َ َما َرَجع َنا مان  عان دا الَنَجاشا د  َسيَ م 

  . 1999الب اره: 
َبهن يفا الَريييَل  َويفا راوايَيييٍة َعييين  َدي يييدن ب ييينن أَر قَيييحَل  -684 قا  َ يييَن قَييياَل: كييياَن َأَ يييدننَا ينَك ديييحلن يَبيييا ا
 : .  238.البقرق: اآليََة   َ ا اظنوا َعَ ى الَرَ َواتا نَيبََلت   َأنمار نَا باالس كنوتا

   .1255.رواه الب اره:  (2)

 بَاب: َمْسِح اْلَحَصا ِفي الص اَلةِ  -8

َ : َعيين  منَعي قايييتل  -685 ييجندن  قَييياَل:  قَيياَل يفا الَرجنييما ينَسييوده التي ييرَاَب َ ي ييجن  أََن النَييخا َيس 

                                                                                                  
 . ث يثه والقرر والتنوين وعكسهبهحل أوله والد و كى   مكان معروم بالدينة (1)
د »لفن األيبم: .( 2) دا الَنخا َنا لََنَتَكَ حلن يفا الَرَلقا  َعَ ى َعه  . اخلإان  كن َاَجتاها  َ َن نَيبََلت  َبهن كا نَا يَبا ا  .   ينَك دحلن َأَ دن
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  . 1257.رواه الب اره: . «فـََواِحَدةً  ِإْن ُكْنَإ فَاِعاًل »

اب ُة ِفي الص اَلةِ  -8 َفَلَتْإ الد  َِا انـْ  بَاب: ِإ

ييَ ما د  -686 َس  يفا َتييب َوقٍ  ا: يَبييَ ى يوًمييَعيين  َأ ا بيَيير دََق األ 
َييا ن َلابَتاييها بايَييداها  َ َجَع َييت  الَدابَييةن  (1)  وعا

 ينَناداعنهن َوَجَعَم يَيت بَيعنَها  َ قايَم َلهن يفا َذلاَ  
يَت َتيَبَواٍت  أَو    َيَقاَل: إايد َتَبو تن َمَص َرسنولا الَ ها  (2) سا

ييَص َمييَص َلابَيييتا  َأَ ييت  إاَيَ أَو  مَثييانً َسييب َص َتييَبَواٍت   ييريَهن  َوإايد إان  كنن ييتن أَن  أنرَاجا تن  َيي سا يين  أَن    َوَشييهاد  ما
صن إاَن َمأ َلفاَها   َيَيشنق  َعَ َ .    . 1211.رواه الب اره: أََلَعَها  َير جا

َهييياَعييين  َعاإاَشيييةن  -687 يييَ  اهللن َعني    ذََكيييرَت َ يييدايَج اخلنسنيييوما  َوقَييياَل يفا  يييياها الردَوايَيييةا بَعيييَد َر ا
لايها:  َورََأيْــُإ ِفيَهــا َعْمــَرو بْــَن ُلَحــِي  َوُهــَو ال ــِذي » (3):«اَيْحِطــُم بـَْعُضــَها بعًضــ الن ــارَ َوَلَقــْد رََأيْــُإ »قَيو 

(4)َسي َب الس َواِئبَ 
   .1212.رواه الب اره:  .«

 بَاب: َل يـَُردع الس اَلَم ِفي الص اَلةِ  -4

ييييَ  اهللن َعني هنَميييا قَيييياَل: بَيَعثَيييي ا َرسنيييولن ال َييييها  -682   يفا َ اَجييييةٍ  َعييين  َجييييابارا ب يييينا َعب يييدا ال َييييها َر ا
 َ َ َرَجع تن َوقَيد  َقَهيي تينَها   َأَ َيي يتن النَيخا َ َسيَ م تن َعَ ي يها  َي َيحل  ييَيرنَل َع َيَ    َيَوقَيَص يفا قَي  يخا   َان  ََ ق تن  مثن

يي : َلَعييَم َرسنييوَل ال َييها  َ َسييَ م تن َعَ ي ييها أ تن  أَب  َييَوَجييَد َع َييَ  َأيد  َمييا ال َييهن أَع  َييحلن باييها   َيقن  ييتن يفا نَيف سا   مثن
َ َسيييَ م تن َعَ ي يييها  َييييَرَل َع َيييَ    َيَقييي نوَن  مثن ييين  ال َميييرَقا األ  ِإن َمـــا »اَل:  َي َيييحل  ييَيييرنَل َع َيييَ    َيَوقَيييَص يفا قَي  يييخا َأَشيييد  ما

َ تايها  من  «َمنَـَعِني َأْن َأرُد  َعَلْيَك َأن ي ُكْنُإ ُأَصـل ي ًهيوََكياَن َع َيى رَا ا .رواه الب ياره: إاَن َتيري ا ال قابي  َيةا.  اتَيَوجد
1217.  

 بَاب: اْلَخْصِر ِفي الص اَلةِ  -5

                                                                                                  
 .  قا م احلروريةقال: كنا باأل واد ن - الراوه عن أ  بردق-يف األيبم: عن األدرا بن قيَ .( 1)
 .  يف األيبم:  جعم رجم من اخلوار  يقول: ال هحل ا عم تيا الشي .( 2)
 .وييت جهنحل احل مة أل ا ت حل ما يدتم  يها  يأكم بعهها بعًها :أه (3)
 . سر  وك منص من مرعى :أه  ناقيت ساإبة :كانوا يف اعا  ية إذا نيروا قال أ د حل (4)
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ييييرً  قَيييياَل: نَيَهييييى النَييييخا   َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -689 ييييمن حن َترا .رواه الب يييياره:  (1).اأَن  ينَريييي دَ  الَرجن
1225  .  

 
 
 
 
(88) 

 (2)ِكَتاُب الس ْهوِ 
1-  َِ  اا َصل ى َخْمسً بَاب: ِإ

يَر مَخ ًسي أََن َرسنوَل الَ ها : َعن  َعب دا الَ ها  -681   َ قاييَم لَيهن: أَداييَد يفا الَريَلقا  ايَبيَ ى الظ ه 
َِاَ  » َيَقاَل:  ا بَيع َد َما َسَ حَل. اقَاَل: يَبَ ي َت مَخ سً  «َوَما  َد َي      .1226.رواه الب اره:   َ َسَجَد َسج 

َِا ُكل َم َوُهَو ُيَصل ي فََأَشاَر بَِيِدِه َواْسَتَمعَ  بَاب: -8  ِإ

َهياَعن  أن د َسَ َمَة  -681 يَ  اهللن َعني  َ  َر ا : يَاع يتن النَيخا ا بَيع يَد يَبيَلقا  قَالَيت  َعتَي   َهيى َعين  اليرَك  يَيني 
يَن  يَوقل ما َ رَأَيي تنيهن ينَري ديهاَما  وََكياَن عان يداه ناس  : قنيوما  ال َعر را  مثن َارايَيَة   َيقن  يتن َن َريارا   ََأر َسي  تن إالَي يها اع  األ 

ا  َوأَرَاَك  نَري َهيى َعين  َ يا َي   َن باها   َيقنويا َلهن:  َيقنيولن لَيَ  أن   َسيَ َمَة: يَيا َرسنيوَل ال َيها! يَاع تنيَ   َيني   ديهاَما  جبا
راه َعن ييهن.  َيَفعَ  ييَتأ تا ييَتأ َتَرت  َعن ييهن   َيَ َمييا ان َرييَرَم  َييإان  َأَشيياَر بايَييداها  َاس  َارايَييةن   ََأَشيياَر بايَييداها   َاس   َييت  اع 

                                                                                                  
معنياه أن ك ييتحل  :وقيم  مأتوذ من ال ررق  أو ير   وبيده عرا يتوكأ ع يها  و متوكٌ ع   تايبر هأن ير   و  :معناه (1)

 .أن يقرأ من آتر السورق آية  راعًدا وك يتحل السوره :وقيم  ركوعها وك سجول ا
 .النسيان :السهو يف الرلق أه (2)
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ِْ  »قَاَل:  يَا بِْنَإ َأِبي أَُمي ـَة  َسـأَْلِإ َعـْن الـر ْكَعتَـْيِن بـَْعـَد اْلَعْصـِر  َوِإنـ ُه َأتَـاِني نَـا،س ِمـْن َعْبـِد اْلَقـْي
  . 1233.رواه الب اره:  .«ْيِن بـَْعَد الظعْهِر  فـَُهَما َهاتَانِ َفَشََُّلوِني َعْن الر ْكَعتَـْيِن الل تَـ 

 
 
 
 
 
(88) 

 ِكَتاُب اْلَجَناِئزِ 
 بَاب: ِفي اْلَجَنائِِز َوَمْن َكاَن آِخُر َكاَلِمِه َل ِإَلَه ِإل  الل هُ  -1

أَو   - ي  فَـــَأْخبَـَرِني َأتَـــاِني آتن ِمــْن رَبـ ـ»: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا َذر   -688
: َوإان  َدََن َوإان   «َدَخـَل اْلَجن ـةَ  اَبش َرِني  َأن ُه َمْن َمـاَت ِمـْن أُم تِـي َل ُيْشـِرُ  بِالل ـِه شـيئً  -قَاَل:  قين  يتن

  . 1237.رواه الب اره:  (1).«َوِإْن زََنى َوِإْن َسَر َ »َسَرَا  قَاَل: 

َدَخـــَل  اَمـــْن َمــاَت ُيْشــِرُ  بِالل ــِه شــيئً »: اَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها قَيي َعيين  َعب ييدا ال َييها  -688
راكن باالَ ها شيئً . «الن ارَ  ََنَة.  اَوقين  تن أَنَا: َمن  َماَت َك ينش    . 1238.رواه الب اره: َلَتَم اع 

َْمِر بِاتـ َباِع اْلَجَنائِزِ  -8 َْ  بَاب: ا

                                                                                                  
  وأورل طر ييه 1151نييه يف اكسييتقراض/ بيياب: ألاء الييديون/  :  يييا ميين األ اليييج الكييررق يف ال تريير   قييد أورل طر ًييا م.( 1)

 .  1978اآلتر يف ال باس/  : 
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َنَييياإابا   أََمَرنَيييا النَيييخا   قَييياَل: َعييين  ال بَييييرَاءا  -684 باَسيييب ٍص  َونَيَهانَيييا َعييين  َسيييب ٍص: أََمَرنَيييا باا يدبَييياعا اع 
ييييمايتا  ييييرا ال َمظ  نييييو ا  َوإابي ييييرَارا ال َقَسييييحلا  َوَرلد الَسييييَل ا  َوَ ش   (1)َوعايَيييياَلقا ال َمييييرايةا  َوإاَجابَييييةا الييييَداعا   َوَنر 

. َونَيَهانَييا َعيين  آنايَييةا  َا يَبا ا  ال َعيياطا رايييرا  َوالييدد يي د  (2)ال فاَهييةا  َوَتييايَا الييَيَ تا  َواحلَ  َوال َقسد
(3) . ييَتبي َراا س   َواإل ا

  . 1239.رواه الب اره: 
را  (4)َوَمَياثارا .َودَاَل يفا راَوايٍَة:  (88)  .5849.رواه الب اره:  . احل نم 

(5) 

ََ ِفي َأْكَفانِهِ بَاب: الدعُخوِل َعَلى اْلَمي ِإ بـَْعَد اْلمَ  -8 َِا ُأْدِر  ْوِت ِإ

َهيياَعيين  أن د ال َعييَلءا  -685 ييَ  اهللن َعني  َ  - َر ا َن َرييارا بَايَيَعييت  النَييخا يين  األ  ييرَأًَق ما ييحَل - ام  : أَنَييهن اقي تنسا
رنوَن قينر َعًة  َ  َاَر لََنا عنث َمانن ب نن َمظ عنوٍن  ال منَهاجا
َص َوَجَعهن الَيياه  ينيونيفَد  اييها   َأَني بَل َناهن يفا أَبي َيا ا  (6) َنا   َيَوجا

ييَم وَكنفدييَن يفا أَثي َواباييها  َلَتييَم َرسنييولن ال َييها  َييةن ال َييها َعَ ي ييَ  أَبَييا الَسيياإاتا   َيَ َمييا  ينييونيفَد َوتنسد : َرمح     َيقن  ييتن
َرَميَ  ال َييهن   َيَقيياَل النَيخا   :  «َوَمــا يُــْدرِيِك َأن  الل ــَه قَــْد َأْكَرَمــُه » :َ َشيَهاَلِتا َعَ ي ييَ : َلَقييد  َأك   َيقن  ييتن
رامنهن ال َيهن   َيَقياَل:  َْرُجـو »باَأ ا أَن َت يَا َرسنوَل الَ ها! َ َمن  ينك  َأم ـا ُهـَو فـََقـْد َجـاَءُه اْلَيِقـيُن  َوالل ـِه ِإنـ ي ََ

َر  َوالل ِه َما َأْدِري َوَأنَا َرُسوُل الل   :  َيَوال َيها َك أندَكدي  أ يدً  «ِه َما يـُْفَعـُل بِـيَلُه اْلَخيـْ . ابَيع يَدهن أَبَيدً  اقَالَيت 
  . 1243.رواه الب اره: 

                                                                                                  
 .أيب ه من إاات الشي ان :وقيم  وأيب ه الدعاء باخلري  وقال أكثر الناس بالعجمة   و بالهم ة من السمت :قال ثع ت (1)
الفيتن موليد أه لييَ  :وقيال أبيو عبييدق  م ية و كيى  تيهيانوع من احلرير و يو بكسير اله) .   الثياب الت يق من ابريسحل (2)

 (.بعر 
كانت  عمم بالقَ مين لييار مرير  نسيبت   :وقال تريه     ثياب مه عة باحلرير  يها أمثال األ ر  :قال أبو برلق عن ع ى (3)

 .إليها
أ يييا كأمثيييال   ويف األيبيييم عييين ع ييي  وإ يييا  يييى عنهيييا إذا كانيييت محيييراء :قيييال  قاليييه احلييير    يي  كالر قييية  ت يييي كريييفة السييير ( 4)

 .وقيم    تشاء السرو  من احلرير  :و   من الوثارق و و ال   .ا بالراكتالق اإف يهعو ا ع ى الر ال ر قً 
رَاءا .كتاب ال باس:  (5) م  يثَيَرقا احلَ  . و   اليت سق ت من النهيات سهًوا يف روايية البياب إميا مين الب ياره أو مين شيي ه.  باب ال ما

ويف   وإ يا  ييى عنهيا إذا كانييت محييراء :قييال   ي  كالر قيية  ت ييي كريفة السيير  قاليه احليير  ( .3/112ا قييال احليا ن )الفييتن: كمي
 ي  تشياء السيرو   :وقيم  و   من الوثارق و و ال    ا بالراكتأ ا كأمثال الق اإف يهعو ا ع ى الر ال ر قً   األيبم عن ع 

 .من احلرير
 .وال ري ي  ق ع ى النريت  ا وقسمنايبار يف نريبن :أه (6)
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ييفن الثَيييو َب  -686 شا ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: َلَمييا قنتاييَم َأ ا  َجَع  ييتن َأك  َعيين  َجيياباَر ب ييَن َعب ييدا ال َييها َر ا
َهيو يا  يها  أَب كاي  َويَيني  ها َهيايا  َ َجَع َيت  َعَميييتا  َاطاَميةن  َيب كاي    َيَقياَل النَييخا    َعن ييهن  َوالنَيخا  َعين  َوج  َك يَيني 

 :« ُرواه الب يياره: . «تـَْبِكــيَن َأْو َل تـَْبِكــيَن  َمــا زَالَــْإ اْلَماَلِئَكــُة ُتِظلعــُه بَِأْجِنَحِتَهــا َحت ــى رَفـَْعُتُمــوه.
1244.    

عَ  -4  ى ِإَلى َأْهل اْلَمي ِإ بِنَـْفِسهِ بَاب: الر ُجِل يـَنـْ

ييي َ  أََن َرسنيييوَل ال َيييها : َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -687 يفا ال يَييييو  ا الَيييياه َمييياَت  اييييها.  (1)نَيَعيييى الَنَجاشا
  . 1245.رواه الب اره: . اَترََ  إاَن ال منَرَ ى  َ َرَف تااحل   وََكبَيَر أَر بَيعً 

َا ب نا  -682 َأَخـَذ الر ايَـَة زَيْـدس فَُأِصـيَب  ثُـم  َأَخـَذَها »: قَياَل: قَياَل النَيخا   َمالايٍ   َعن  أََن
ُــــم  َأَخــــَذَها َعْبــــُد الل ــــِه بْــــُن َرَواَحــــَة فَُأِصــــيبَ  ــــرس فَُأِصــــيَب  ث ييييَ   َرسنييييولا ال َييييها  - َجْعَف  َوإاَن َعيي 

را َانا    . 1246.رواه الب اره: . «لِيِد ِمْن َغْيِر ِإْمَرةن فـَُفِتَح َلهُ ثُم  َأَخَذَها َخاِلُد ْبُن اْلوَ  -(2)لََتي 

 بَاب: َفْضِل َمْن َماَت َلُه َوَلدس فَاْحَتَسبَ  -5

َمـــا ِمـــْن الن ـــاِ، ِمـــْن ُمْســـِلمن  يـُتَــــَوف ى لَـــُه ثَـــاَلثس لَـــْم »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َوَعن يييهن  -689
ُلَُّوا اْلِحْنَث  ِإل  َأدْ    . 1248.رواه الب اره:  .«َخَلُه الل ُه اْلَجن َة  بَِفْضِل رَْحَمِتِه ِإي اُهمْ يـَبـْ

 بَاب: ُغْسِل اْلَمي ِإ َوُوُضوئِِه بِاْلَماِء َوالس ْدرِ  -6

َن َريييارايَةا  -641 َهييياَعييين  أن د َع ايَيييَة األ  يييَ  اهللن َعني  نَيييا َرسنيييولن ال َيييها  َر ا : َلَتيييَم َعَ يي  ييي قَالَيييت  َ   ا
ًــ» ينون يديَييت  ابي َنتنييهن   َيَقيياَل:  ــَك  ِبَمــاءن ا  َأْو َخْمًســااْغِســْلنَـَها ثالث َِِل ــُتن   ــَك ِإْن رََأيـْ َِِل ــْن  ــَر ِم   َأْو َأْكثـَ

ن ِني ا  َأْو شـــيئً اَوِســْدرن  َواْجَعْلـــَن ِفـــي اْْلِخـــَرِة َكــاُفورً  ِِ َِا فـَــَرْغُتن  فَـــُ   َيَ َميييا  َيَرت نَيييا «ِمـــْن َكـــاُفورن  فَـــِ 
َوهن  ق  آَذنَاهن   ََأع  َانَا  ا
   .1253.رواه الب اره:  َيع  ا إادَارَهن.  «ِإي اهُ  (1)َأْشِعْرنـََها» َيَقاَل:  (3)

                                                                                                  
 .أتر  و ه :أه (1)
 (. د عان الدموع :أه) (2)
 .اخلايبرق  قط :وقيم  و و مو ص اإلدار  أط ق ع يه  إداره :أه (3)
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 ابَاب: َما ُيْسَتَحبع َأْن يـََُّْسَل ِوتْـرً  -7

ييييَرد أَنَييييهن قَيييياَل:  -641 َهــــاابْــــَدْأَن ِبَمَياِمِنَهــــا َوَمَواِضــــِع اْلُوُضــــوِء »َويفا راَوايَييييٍة أنت  : «ِمنـْ . قَالَييييت 
َوَمَش  َناَ ا َثَلثََة قينرنوٍن.
(2)

  . 1254.رواه الب اره:  

 بَاب: الثـ َياِب اْلِبيِ  ِلْلَكَفنِ  -2

َهيييا:َعييين  َعاإاَشيييَة  -648 يييَ  اهللن َعني  كنفديييَن يفا َثَلثَيييةا أَثي يييَواٍب َ َانايَيييٍة  باييييٍة   أََن َرسنيييوَل ال َيييها  َر ا
ر سنٍف َسينولاَيٍة مان  كن 

ََ  ايهاَن َقمايصل َوَك عاَماَمةل.  (3)    .1264.رواه الب اره: لَي 

 ِفي ثـَْوبـَْينِ  بَاب: اْلَكَفنِ  -9

َنَميا َرجنيمل َواقايفل َميَص َرسنيولا ال َيها  -648 َ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: بَييي  َعنا اب نا َعَباٍس َر ا
باَعَر َيَة   (4)

َ تاها   َيَوَقَرت هن إاذ  َوَقَص َعن  رَا ا
َقَرت هن  قَياَل النَيخا   (5) اْغِسـُلوُه ِبَمـاءن َوِسـْدرن  وََكف نُـوُه »: أَو  قَاَل:  ََأو 

ـــ ًي ـــْوَم اْلِقَياَمـــِة ُمَلبـ  َعـــُث يـَ ـــُروا رَْأَســـُه  فَِ ن ـــُه يـُبـْ ـــْوبـَْيِن  َوَل ُتَحن طُـــوُه  َوَل ُتَخم  .رواه الب ييياره:  .«اِفـــي ثـَ
1265.    

 اْلَكَفِن ِفي اْلَقِميصِ  بَاب: -11

د  -644 َ  اهللن َعني هنَما: أََن َعب َد الَ ها ب َن أنَ   َلَميا  ينيونيفَد  َجياَء ابي ننيهن إاَن النَيخا  َعنا اب نا عنَمَر َر ا
ييتَيغ فا  يَرييَ  أنَكفدن ييهن  ايييها  َويَبييمد َعَ ي ييها  َواس   ر  لَييهن.  ََأع  َيياهن النَييخا   َيَقيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها  أَع  ايي ا َقما

ن ي»َقمايَرهن   َيَقاَل:  ِِ  َيَقياَل:   َ دَذنَيهن   َيَ َميا أَرَاَل أَن  ينَري دَ  َعَ ي يها َجَيبَيهن عنَميرن  «ُأَصـل ي َعَلْيـهِ  (6)آ

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .مأتوذ من الشعار و و ما ي   اعسد  ألففنها  يه واجع نه  ا ي   جسد ا :أه (1)
 . فاإر :أه (2)
 .والكرسف الق ن .السيول الق ن :بن  بيت وابن األعرا اوقال   ال  ا سيول باليمن   نسبة إن قرية يق (3)
 .  1266  وما ذكره رواه الب اره برقحل: «بينما رجم واقف بعر ة»يف األيبم: .( 4)
 .كسر العنق  :الوقص (5)
 .أع م  :أه (6)
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ََ الَ هن نَيَهاَك أَن   نَر دَ  َعَ ى ال مننَيا اقاَ    َيَقياَل: تـَْيِن َأنَـا بـَـْيَن ِخيَــرَ » أَلَي 
اْسـتَـَِّْفْر َلُهـْم َأْو قَـاَل:  (1)
َ َرييَ ى َعَ ي ييها   .85.التوبيية:  «َل َتْســتَـَِّْفْر َلُهــْم ِإْن َتْســتَـَِّْفْر َلُهــْم َســْبِعيَن َمــر ًة فـََلــْن يـََِّْفــَر الل ــُه َلُهــمْ 

 : ني هنحل  َماَت أَبَدً  َينَيبََلت     .1269واه الب اره:  . .ر 84.التوبة:  اَوَك  نَرمد َعَ ى َأَ ٍد ما
َرَجيهن   َينَيَفيَج  اييها  قَاَل: أََ ى الَنخا   َعن  َجاباٍر  -645 َعب َد الَ ها ب َن أنَ   بَيع َد َما لن ايَن   ََأت 

  .1275.رواه الب اره: مان  رايقاها  َوأَل َبَسهن َقمايَرهن. 

 
َِا َلْم َيِجْد َكَفنً  -11 اِري رَْأَسُه َأْو َقَدَمْيِه  َغط ى   ِإل  َما يـُوَ ابَاب: ِإ

 رَْأَسهُ 

د  َعن  َتَبابل  -646 رننَيا َع َيى ال َيها   قَياَل: َ اَجر نَيا َميَص النَيخا يَه ال َيها   َيَوقَيَص َأج  َن َوج  نَي  يَتما
راها شيئً  َنا َمن  َماَت ملَ  يَأ كنم  مان  َأج  ني هنحل  منر َعتن ب نن عنَمري ٍ  َوما اَ ما َنا َمن  أَيي نَيَعيت  لَيهن مَثََر نيهن   ما

 َيهنيَو  (2)
دابينَها  قنتاَم ييَيو َ  أن نيٍد   َي َيحل  عَايد  َميا ننَكفدننيهن إاَك بينير َلًق  يَيه 
يَلهن  َوإاَذا  (3) َيا رَأ َسيهن َتَرَجيت  راج  نَيا تا إاَذا َت َيي 

َ ي ها َترََ  رَأ سنهن   ََأَمَر الَنخا   َنا راج  يرا. أَ  َت َيي  ذ تا ين  اإل ا َ ي يها ما .رواه ن  نينَغ دَ  رَأ َسهن  َوأَن  َع َعيَم َع َيى راج 
   .1276الب اره: 

 فـََلْم يـُْنَكْر َعَلْيهِ  بَاب: َمْن اْستَـَعد  اْلَكَفَن ِفي زََمِن الن ِبي   -18

ٍم  -647 َ : َعن  َسه  رَأًَق َجاَءت  الَنخا رنوَن َميا بابينر َلٍق َمن سني أََن ام  يَيتينَها  أَ َيد  وَجٍة   ايَهيا َ اشا
سنيوََكَها   ََأَتييَيَ ا النَييخا   َك  ئ ييتن ألا تينَها بايَييداه َ جا : َنَسيج  َ ةن  قَياَل: نَيَعييحل . قَالَييت    ال بينير َلقن  قَييالنوا: الَشييم 

َنا َوإانَيَها إادَارنهن  َ َيَسنَيَها  نَل  احمن َتاجً  َها  َ َ رََ  إالَيي  َسنَيَها  قَياَل ال َقيو  ن: َميا إالَيي  سننايَها  َما َأ   نل  َيَقاَل: اك 
َسيين َت  لَباَسييَها النَييخا   ييَت أَنَييهن َك ييَييرنل   قَيياَل: إايد َوال َييها َمييا َسييأَل تنهن  احمن َتاًجيي َأ   َ َسييأَل َتهن َوَع ام  َهييا  مثن إالَيي 

                                                                                                  
 .كيا قال القا     تتارا و مردر  (1)
 .إلراك الثمار -فتن الياءب-والينص   ألركت وطابت :أه (2)
 .الرلق    الشم ة واعمص برول (3)
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َل َبَسها  إاَ َا َسأَل تنهن لاَتكنوَن َكفَ  مل: َ َكاَنت  َكَفَنهن. ألا . قَاَل َسه    . 1277.رواه الب اره:  ا

 بَاب: اتـ َباِع الن َساِء اْلَجَنائِزَ  -18

َهييياَعييين  أن د َع ايَيييَة  -642 يييَ  اهللن َعني  نَيييا.  َر ا َنَييياإابا  وملَ  يينع يييَب   َعَ يي  :  ناينَيييا َعييين  ا يدبَييياعا اع  .رواه قَالَيييت 
  . 1278الب اره: 

 اب: ِإْحَداِد اْلَمْرَأِة َعَلى َغْيِر َزْوِجَهابَ  -14
َهييا َعيين  أن د َ بايبَييةَ  -649 ييَ  اهللن َعني  د َر ا : يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها   َدو  ا النَييخا :    قَالَييت  يَيقنييولن

َل َيِحلع ِلْمَرَأةن تـُْؤِمُن بِالل ِه َواْليَـْوِم اْْلِخِر  ُتِحدع »
َن َأْربـََعـَة َعَلى َمي إن فَـ  (1) ْوَ  َثاَلثن  ِإل  َعلَـى َزْو

   .1281.رواه الب اره: . «اَأْشُهرن َوَعْشرً 

 بَاب: زِيَارَِة اْلُقُبورِ  -15

َا ب نا َمالاٍ   -651 رَأٍَق  َيب كاي  عان يَد قَيير ٍ   َيَقياَل:  قَاَل: َمَر النَيخا   َعن  أََن ات ِقـي الل ـَه »بايام 
: إالَي يييَ  َعييي د قَالَييي «َواْصـــِبِري ت 

ييييَبيتا  وملَ   َيع را  يييهن  َ قاييييَم َ َيييا: إانَيييهن النَيييخا   (2)    َإانَيييَ  ملَ   نَريييت   انرا
د  : ملَ  أَع را  يييَ    َيَقييياَل:  َأَ َيييت  بَييياَب النَيييخا يييد  عان يييَدهن بيَيييَواباَ    َيَقالَيييت  ـــَد »   َي َيييحل  جتَا ُر ِعْن ـــبـْ ِإن َمـــا الص 

ُوَلى الص ْدَمةِ  (3)اَْ
   .1283.رواه الب اره:  .«

 «يـَُعذ ُب اْلَمي ُإ بِبَـْعِ  ُبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيهِ »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -16

َِا َكاَن النـ ْوُح ِمْن ُسن ِتهِ   ِإ
د  -651 يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: أَر َسيييَ ت  ابي نَيييةن النَيييخا يا  اإالَي يييها: إاَن ابي نًييي  َعييين  أنَسييياَمَة ب ييينن َدي يييٍد َر ا

: ييرا ن الَسييَلَ   َويَيقنييولن ِإن  لِل ــِه َمــا َأَخــَذ  َولَــُه َمــا َأْعطَــى  وَُكــلع َشــْيءن ِعْنــَدُه » قنيباَة  َأ  انَييا   ََأر َسييَم يينق 

                                                                                                  
 .والرال اكمتناع من البينة وال يت   دت وأ دت :يقال  ومن الثلثى أيًها  تد بالهحل من الرباع  و و اإل دال (1)
 . نن وأبعد ع  :أه (2)
 .وأيبم الردمة الهربة الراءبة  أول نبول الريبة :أه (3)
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ييحلن َعَ ي ييها لَيَ  «ُمَســم ى  فـَْلَتْصــِبْر َوْلَتْحَتِســبْ  (1)بَِأَجــلن  أ  ايَينَيَهييا   َيَقيياَ  َوَمَعييهن َسييع دن ب يينن  ََأر َسييَ ت  إالَي ييها  ينق سا
الَرييخا   عنبَياَلَق  َوَمَعيياذن ب يينن َجبَييٍم  َوأنَ   ب ينن َكع ييٍت  َوَدي ييدن ب يينن ثَاباييٍت  َوراَجيالل  َيرن اييَص إاَن َرسنييولا ال َييها 

َونَيف سنهن  َيتَيَقع َقصن 
ب تنهن أَنَهن قَاَل: َكأَنَيَها َشن؟  (2) َناهن   َيَقاَل َسع دل: يَيا َرسنيوَل ال َيها!  قَاَل: َ سا  َيَفاَ ت  َعيي 
ـــاِدِه »َميييا َ يييَيا   َيَقييياَل:  ـــْرَحُم الل ـــُه ِمـــْن ِعَب َهـــِذِه رَْحَمـــةس َجَعَلَهـــا الل ـــُه ِفـــي قـُُلـــوِب ِعَبـــاِدِه  َوِإن َمـــا يـَ

  .1284.رواه الب اره:  .«الرعَحَماءَ 

َا ب ييينا َمالايييٍ   -658 نَا بان تًيييقَييياَل:  َعييين  أَنَييي    قَييياَل: َوَرسنيييولن ال َيييها لاَرسنيييولا ال َيييها  اَشيييهاد 
َمَعانا  قَييياَل:  َيَقيياَل:  نَيي يييها  َييد  َل َع َييى ال َقييير ا  قَيياَل:  َيرَأَي ييتن َعيي  َهـــْل ِمــْنُكْم رَُجـــلس لَــْم يـَُقـــاِرفْ »َجييالا

(3) 
َلةَ    . 1284.رواه الب اره: َل:  َينَيَبَل يفا قَير اَ ا. قَا «فَاْنِزلْ » َيَقاَل أَبنو طَ  َيَة: أَنَا  قَاَل:  «؟الل يـْ

ِإن  اْلَمي ـــَإ يـَُعـــذ ُب بِـــبَـْعِ  بَُكـــاِء َأْهِلـــِه »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  عنَميييَر  -658
َهيا َيبَيَ َ  َذلايَ  َعاإاَشيَة  «َعَلْيهِ  يَ  اهللن َعني  يحَل ا  بَيع يَد َميو تا عنَميَر  َر ا : َر ا ل َيهن عنَميَر  َوال َيها َميا  َيَقالَيت 

يييؤ ماَن باييبَيع ةا بنَكييياءا أَ   اييها َعَ ي ييها  َوَلكايييَن َرسنييوَل ال َيييها  َ ييَدَ  َرسنييولن ال َيييها   إاَن ال َييَه لَيينَعيييدبن ال من
يبنكن  «بُِبَكــاِء َأْهِلـِه َعَلْيـهِ  اِإن  الل ـَه لََيزِيــُد اْلَكـاِفَر َعـَذابً »قَياَل:  : َ س  َوَك  َييبارن َوادارَقل حل  ال قنير آنن: َوقَالَييت 

َرد    .1287 1288 . .رواه الب اره: 164.األنعا :  .(4)واد َر أنت 

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -654 يييَ  اهللن َعني  : َميييَر َرسنيييولن ال َيييها  َر ا َهيييا  قَالَيييت  َع َيييى يَيهنولايَيييٍة يَيب كاييي  َعَ يي 
َها  َوِإنـ َها لَتـَُعذ ُب ِفي قـَْبرَِها ِإنـ ُهْم لََيْبُكونَ »أَ   نَها   َيَقاَل:    . 1289.رواه الب اره:  .«َعَليـْ

 بَاب: َما ُيْكَرُه ِمْن النـ َياَحِة َعَلى اْلَمي إِ  -17

َ  ال منغاييريَقا  َعيينا  -655 :  قَيياَل: يَاع ييتن النَييخا ــِذبً »يَيقنييولن ــى  اِإن  َك َْ َكَكــِذبن َعَل ــْي ــي  َل َعَل
 . «فـَْلَيَتبَـو ْأ َمْقَعَدُه ِمْن الن ارِ  اَذَب َعَلي  ُمتَـَعم دً َأَحدن  َمْن كَ 

                                                                                                  
  .وي  ق ع ى العمر  الغاية من كم ش ء :فتيت األجم ب (1)
 . تيرك و ه رب بروت :أه (2)
 .الرال  نا اعماع :وقيم   .يع  ذنًبا يكتست :أه (3)
 .والودر الثقم واعمص أودار  ك يؤتي أ د بينت أ د :أه (4)
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َ و  :  يَاع تن الَنخا    .1291.رواه الب اره:  .«َعَلْيِه يـَُعذ ُب ِبَما نِيَح َعَلْيهِ  (1)َمْن نِيحَ »يَيقنولن

َْ ِمن ا َمْن َشق  اْلُجُيوبَ  -12  بَاب: لَْي

َْ ِمن ا َمْن َلَطَم اْلُخُدوَد  َوَشـق  اْلُجيُـوَب  »: اَل: قَاَل الَنخا  قَ  َعن  َعب دا الَ ها  -656 لَْي
  . 1294.رواه الب اره:  (2).«َوَدَعا ِبَدْعَوك اْلَجاِهِلي ةِ 

 َسْعَد ْبَن َخْوَلةَ  بَاب: رِثَاِء الن ِبي   -19

ين   لن الَ ها قَاَل: َكاَن َرسنو  َعن  َسع دا ب نا َأ ا َوقَاٍص  -657 يَيعنولنيا َعياَ  َ َجيةا ال يَوَلاعا  ما
ييين  ال َوَجيييصا  : إايد قَيييد  بَي َيييَ   ا ما يييَتَد  ا   َيقن  يييتن   َوأَنَيييا ذنو َمييياٍل  َوَك يَيييراثن ا إاَك ابي نَيييةل  َميييا  َييييَرد َوَجيييٍص اش 

: باالَش  را  «َل »أَ َأََ َرَدان باثين نَث   َمايا  قَاَل:  َ قَاَل:  «َل » َيَقاَل:   َيقن  تن  –الثـعُلُث َوالثـعلُـُث َكِبيـرس »مثن
ــَذرَ  -َكِثيــرس : أَو   ــةً  (3)ِإن ــَك َأْن َت ــْن َأْن تَــَذَرُهْم َعاَل ــرس ِم ــاَء  َخيـْ َورَثـََتــَك َأْغِنَي

يـََتَكف ُفــوَن الن ــاَ،  (4)
(5) 

(6)ِإل  ُأِجـْرَت ِبَهـا  َحت ـى َمـا َتْجَعـُل ِفـي ِفـي اْمَرَأتِـكَ َوِإن َك َلْن تـُْنِفـَق نـََفَقـًة تـَْبَتَِّـي ِبَهـا َوْجـَه الل ـِه 
» 

يَيا ا  قَياَل:  : يَيا َرسنيوَل ال َيها  أنَت َيفن بَيع يَد َأيب  ِإل   اَصـاِلحً  ِإنـ َك لَـْن ُتَخل ـَف فـَتَـْعَمـَل َعَمـاًل » َيقن  تن
ــَوامس  َوُيَضــر  بِــَك آَخــُروَن  اْزَدْدَت بِــِه َدرََجــًة َورِفْـَعــًة  ثُــم  َلَعل ــَك َأْن ُتَخل ــ َف َحت ــى يـَْنَتِفــَع بِــَك َأقْـ

ُْ َســْعُد بْــُن َخْولَــةَ  ــُرد ُهْم َعَلــى َأْعَقــاِبِهْم  َلِكــْن اْلَبــاِئ َْصــَحاِبي ِهْجــَرتـَُهْم  َوَل تـَ . «الل ُهــم  َأْمــِ  َِ
يَير ثا  َلهن 
ََكَة.  َرسنولن الَ ها  (7)    .1295ه: .رواه الب ار أَن  َماَت  ا
َهتاييها .َودَاَل يفا راَوايَييٍة:  (88) َ َوَ ييَص يَييَدهن َع َييى َجبي  َ قَييالَ   مثن يي  َوَب  يي ا مثن ها َ َمَسييَن يَييَدهن َع َييى َوج   :مثن

                                                                                                  
 .البكاء ع ى اليتمث استعمم يف اجتماع النساء و قاب هن يف   النو  أيب ه التناو  و و التقابم (1)
 .يا آل  لن :   قو حل (2)
 . دع :أه (3)
 .والعي ة الفقر   قراء :أه (4)
 .يسألو حل ليع و حل يف األكف :أه (5)
 . مها :أه (6)
 .يتوجص :أه (7)
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َييالن إاَيَ  «َوَأْتِمــْم لَــُه ِهْجَرتَــهُ   االل ُهــم  اْشــِف َســْعدً » ييدن بيَيير َلهن َع َييى َكباييداه  ايَمييا  ن َ َمييا دال ييتن َأجا
َ ييَن  (1)

 .5659.رواه الب اره:  . الَساَعةا 
(2) 

َهى ِمْن اْلَحْلِق ِعْنَد اْلُمِصيَبةِ  -81  بَاب: َما يـُنـْ

ييَص َوَجًعييَعيين  َأ ا منوَسييى  -652 ييَ  َعَ ي ييها  ا: أَنَييهن َوجا  َيغنشا
يين  أَ   اييها  (3) ييرَأٍَق ما ييرا ام  َورَأ سنييهن يفا َ ج 

َت اص  أَن  ييَ  َها شيئً  َيَبَكت    َيَ حل  َيس  ن يهن َرسنيولن ال َيها ارنَل َعَ يي  َين  بَيراَ  ما      َيَ َما أَ َاَا قَاَل: أَنَيا بَيراهءل  ا
بَراَ  مان  الَرالاَقةا  إاَن َرسنوَل الَ ها 

َالاَقةا  َوالَشاقَةا  (4)   . 1296.رواه الب اره:  (6).(5)َواحل 

َْ ِعْنَد اْلُمِصيَبةِ  -81  يـُْعَرُف ِفيِه اْلُحْزنُ  بَاب: َمْن َجَل

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -659 ييَ  اهللن َعني  َ  َر ا : َلَمييا َجيياَء النَييخا قَيت ييمن اب يينا َ اراثَييَة َوَجع َفييٍر َواب يينا  قَالَييت 
ََ يينع َرمن  ايها احل نب نن  َوأَنَا أَن ظنرن مان  يَباإارا ال َبابا  َرجنيمل  َيَقياَل: إاَن   َأَ َياهن  -َشقد ال َبابا  -َرَواَ َة  َجَ 

َ أَ َياهن الثَانايَيَة   َهيا نَن   َيَيَ َت  مثن َرهن أَنَيهنيَن ناَساَء َجع َفيٍر  َوذََكيَر بنَكياَء نَن   َيَأَمرَهن أَن  يَيني  ملَ  ين اع نَيهن   َيَأت 
نَينَييا يَييا «انـَْهُهــن  » َيَقيياَل:   (7)فَاْحــثُ »َرسنييوَل ال َييها.  َيَبَعَمييت  أَنَييهن قَيياَل:   َأَ َيياهن الثَالاثَييَة قَيياَل: َوال َييها َلَقييد  َتَ بي 

   .1299.رواه الب اره:  .«ِفي َأفْـَواِهِهن  التـعَرابَ 

 بَاب: َمْن َلْم يُْظِهْر ُحْزنَُه ِعْنَد اْلُمِصيَبةِ  -88

                                                                                                  
 . يم إي :مثم( 1)
  .بَاب َو  صا ال َيدا َعَ ى ال َمرايةا .كاتاب الر ى/  (2)
 .تفيف الغشاء  و  رب من اإلتماء (3)
 .   الولولة بالروت الشديد عند الريبة (4)
 .اليت  شق جيبها عند الريبة :أه (5)
 :: ووقيييص يف روايييية أ  الوقيييت(3/165)الفيييتن:  رود الب ييياره  ييييا احليييديج مع ًقيييا عييين احلكيييحل بييين موسيييى  قيييال احليييا ن.( 6)
 دل ع ى أن الرواب   وا ع ى  رك ذكره يف شيوته إن اليين مجعوا رجال الب اره يف يبيييه أطبق  و و و حل « دثنا احلكحل»

رمحييه -احليديج لييَ ع يى شيرط الرينف  روايية اعماعية برييغة التع ييق. وقيد ويبي ه مسي حل يف يبييييه... وكييا ابين  بيان ا يي. 
 .  2/468وانظر  غ يق التع يق:  -اهلل
 .وأيب ه الغرم باليد  و و احلث  أيًها   عم أمر باحلثو (7)
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َا ب ييَن َمالاييٍ   -661 َ ا طَ  َيييَة َوأَبنييو طَ  َيييَة َتيي َعيين  أَنَيي ارا ل   َيَ َمييا رََأت  قَيياَل: َميياَت اب يينل ألا
رَأَ نيييهن أَنَيييهن قَيييد  َمييياَت  َ يَيييَأت  شييييئً    َوحَنَت يييهن يفا َجانايييتا ال بَيي يييتا   َيَ َميييا َجييياَء أَبنيييو طَ  َييييَة قَييياَل: َكي يييَف اام 

ييتَيرَاَ . َوظَييَن أَبنييو طَ  َييي : قَييد  َ ييَدَأت  نَيف سنييهن  َوأَر جنييو أَن  َيكنييوَن قَييد  اس  َة أَنَيَهييا يَبييالاَقةل. ال غنييَل ن  قَالَييت 
يَبَن ات َتَسيَم   َيَ َميا أَرَاَل أَن  َ  يرنَ  أَع َ َمت يهن أَنَيهن قَيد  َمياَت  َ َريَ ى َميَص ال د قَاَل:  َيبَياَت   َيَ َميا َأيب    نَيخا

 َ بَيييييَر النَييييخا َ َأت  ني هنَمييييا   َيَقيييياَل َرسنييييولن ال َييييها  مثن َييييا َكيييياَن ما ــــي َلَعــــل  الل ــــَه أَ »:  ا ــــاِرَ  َلُكَمــــا ِف ْن يـَُب
َلِتُكَما  .  «لَيـْ

َعَة أَو َكٍل  كن  هنحل  َقد  قَيرَأَ ال قنر آَن.  َن َرارا:  َيرَأَي تن َ نَما  اس     .1351.رواه الب اره: قَاَل َرجنمل مان  األ 
َفظ يييهن  :أَبنيييو طَ  َييييةَ  قَييياَل يا    َيَولَيييَدت  تنَلًميييا.َودَاَل يفا راَوايَيييٍة:  (84) َ  ا   َ  َ يييَن  َيييأ ِتا    بايييها النَيييخا

 َ ـــُه َشـــ» : َيَقيييالَ   َوأَر َسيييَ ت  َمَعيييهن باَتَميييرَاٍت   ََأَتيييَيهن النَيييخا     َيييأََ ى بايييها النَيييخا نَيَعيييحل   :قَيييالنوا .«ْيءس َأَمَع
.  ََأَتَيَ ا الَنخا   َ َأَتَي مان   ايها َ َجَعَ َهيا يفا   َمَرَاتل د  يفا  َ َمَهَغَها  مثن   َوَ َنَكيهن بايها  َوَيَياهن َعب يَد الَريخا

 .5475.رواه الب اره:  . الَ ها 
(1) 

 «ِإن ا ِبَك َلَمْحُزونُونَ »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -88

يرً  قَاَل: َلَت  َنا َميَص َرسنيولا ال َيها  وَعن هن  -661 ا  وََكياَن ظائي  ي اَع َيى َأ ا َسيي ٍف ال َقي   بي يرَا ا حَل إلاا
َعَ ي ييها الَسييَل  
َ َلَت  نَييا َعَ ي ييها بَيع ييَد َذلاييَ   َوإابي ييرَا ايحلن   ََأَتييَي َرسنييولن ال َييها  (2) يحَل  َيَقبَي َييهن َوَاَييهن  مثن إابي ييرَا ا
ها  جَينولن بانَيف سا
َنا َرسنولا ال َيها  (3) را َانا   َيَقياَل لَيهن َعب يدن اليَرمح َنا ب ينن َعي َ َجَعَ ت  َعيي  َوأَن يَت : و ٍم  َيي 

َرد   َيَقييياَل  «يَـــا ابْـــَن َعـــْوفن  ِإنـ َهـــا رَْحَمـــةس »يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها!  َيَقييياَل:  َ أَ ي بَيَعَهيييا بايييأنت  ِإن  اْلَعـــْيَن »: مثن
.رواه . «َمْحُزونُـونَ َتْدَمُع  َواْلَقْلَب َيْحَزُن  َوَل نـَُقوُل ِإل  َما يـَْرَضى رَبـعَنا  َوِإن ا بِِفَراِقَك يَا ِإبـَْراِهيُم لَ 

   .1353الب اره: 
 بَاب: اْلُبَكاِء ِعْنَد اْلَمرِي ِ  -84

                                                                                                  
َيةا ال َمو لنولا َتَداَق ينوَلدن لاَمن  ملَ  يَيعنَق َعن هن  َوَت نايكاها  :بابقيقة/ .كتاب الع (1) ما   .َ س 
 .وي  ق ع ى الر عة أيًها  أبًا من الر اعة :أه (2)
 . رجها من جسده :أه (3)
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َود لَييهن   -668 ييَتَكى َسييع دن ب يينن عنبَيياَلَق َشييك  ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: اش  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر َر ا
ييعنوٍل يَيعنييولنهن  َمييَص َعب ييدا الييَرمح َنا ب يينا َعييو    َأَ َيياهن النَييخا   ٍم  َوَسييع دا ب يينا َأ ا َوقَيياٍص  َوَعب ييدا ال َييها ب يينا َمس 

 يَيةا أَ   ايها    َيَ َما َلَتَم َعَ ي يها   َيَوَجيَدهن يفا َتاشا
«قَـْد َقَضـى » َيَقياَل:  (1)

قَيالنوا: َك يَيا َرسنيوَل ال َيها   (2)
د  َيَبَكى الَنخا   َأَل َتْسـَمُعوَن  ِإن  الل ـَه َل يـَُعـذ ُب » َبَكيو ا   َيَقياَل:     َيَ َما رََأد ال َقو  ن بنَكاَء النَيخا

ـــْرَحُم  َوِإن   -َوَأَشييياَر إاَن لاَسييياناها  -بِـــَدْمِع اْلَعـــْيِن  َوَل ِبُحـــْزِن اْلَقْلـــِب  َوَلِكـــْن يـَُعـــذ ُب ِبَهـــَذا  َأْو يـَ
   .1354لب اره: .رواه ا. «اْلَمي َإ يـَُعذ ُب بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيهِ 

َِِلكَ  -85 َهى ِمْن النـ ْوِح َواْلُبَكاِء َوالز ْجِر َعْن   بَاب: َما يـُنـْ

َهاَعن  أن د َع اَيَة  -668 َ  اهللن َعني  َنا الَنخا   َر ا : َأَتَي َعَ يي  َعةا أَن  َك نَيننيوَ   َ َميا  قَاَلت  عان َد ال بَييي 
َا  ييَر مَخ يي ييرَأَقل َتيي  نَييا ام  ا  أَو   َو َييت  ما ييرَأَ َي   ييرَأَقا منَعيياٍذ  َوام  رََق ام  ييَوٍق: أن د سنييَ ي حٍل  َوأن د ال َعييَلءا  َوابي نَييةا َأ ا َسييبي  ناس 

َرد.  رَأٍَق أنت  رَأَقا منَعاٍذ  َوام  رََق  َوام    . 1356.رواه الب اره: ابي َنةا َأ ا َسبي 

َِا قَاَم ِلْلَجَنازَةِ  -86  بَاب: َمَتى يـَْقُعُد ِإ

د   َعن  َعامارا ب نا َربايَعَة  -664 َِا رََأك َأَحـدُُكْم ِجنَـازًَة  فَـِ ْن لَـْم َيُكـْن » قَيال:َ  َعين  النَيخا ِإ
.رواه الب ييياره: . «َمَعَهـــا فـَْلـــيَـُقْم َحت ـــى ُيَخل َفَهـــا  َأْو ُتَخل َفـــُه  َأْو تُوَضـــَع ِمـــْن قـَْبـــِل َأْن ُتَخل َفـــهُ  اَماِشـــيً 
1358  .  

َمْن تَِبَع َجَنازًَة َفاَل يـَْقُعُد َحت ى تُوَضَع َعْن َمَناِكِب الر َجاِل  بَاب:  -87
 فَِ ْن قـََعَد أُِمَر بِاْلِقَيامِ 

َيا يفا َجنَيادٍَق  َ َجَ َسيا قَيب يَم أَن   نوَ يَص  َ َجياَء : َعن  َأ ا  نَريي رََق  -665 أَنَهن َأَتَي بايَيدا ميروان َوإن
َ  ََأتَ   أَبنو َسعايٍد  نَيَهانَيا َعين  َذلايَ    َي بايَيدا ميروان   َيَقياَل: قنيحل    َيَوال َيها َلَقيد  َع ايحَل َ يَيا أََن النَيخا

  . 1359.رواه الب اره:  َيَقاَل أَبنو  نَريي رََق: يَبَدَا. 

                                                                                                  
 .أه اليين ي وذون به ويتكررون ع يه (1)
 .مات :أه (2)



  

 (232) 

 بَاب: َمْن قَاَم ِلَجَنازَِة يـَُهوِديِ  -82

َ  اهللن  -666 نَيا  َعني هنَميا قَياَل: منيَر بانَيا َجنَيادَقل   َيَقياَ  َ َيا النَيخا   َعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها َر ا َوقنم 
نَييادَقن يَيهنييولاه ! قَيياَل:  ــُتْم اْلِجَنــازََة فـَُقوُمــوا»لَييهن   َيقن  نَييا: يَييا َرسنييوَل ال َييها  إانَيَهييا جا َِا رََأيـْ .رواه الب يياره: . «ِإ

1311.    
َا  نا ب يي ما ه  َسيي ن  َعيي ةٍ ايَييوَ  را يفا .وَ  (85) .رواه    «األيَســْإ نَفًســ» :الَ َقيي يَ :  َسييع دٍ  ب يينا   ننَيي ييٍف َوقَيييي 

  .1312الب اره: 

 بَاب: َحْمِل الر َجاِل اْلِجَنازََة ُدوَن الن َساءِ  -89

راَه  -667 ــــــازَُة  »قَيييييياَل:  أََن َرسنييييييوَل ال َييييييها : َعيييييين  َأ ا َسييييييعايٍد اخل نييييييد  َِا ُوِضــــــَعْإ اْلِجَن ِإ
ـَر َصـاِلَحةن َواْحَتَملَ  َها الر َجاُل َعَلى َأْعَناِقِهْم  فَِ ْن َكاَنْإ َصاِلَحًة قَاَلْإ: َقد ُموِني  َوِإْن َكانَـْإ َغيـْ

ْنَسـاَن  َولَـْو َسـِمَعُه َصـِعقَ  . «قَاَلْإ: يَا َويـَْلَها  َأْيَن يَْذَهُبوَن ِبَها  َيْسَمُع َصـْوتـََها ُكـلع َشـْيءن ِإل  اإْلِ
   .1314: .رواه الب اره

 بَاب: السعْرَعِة بِاْلِجَنازَةِ  -81

د   َعن  َأ ا  نَريي يرََق  -662 ـرس »قَياَل:  َعين  النَيخا َأْسـرُِعوا بِاْلِجنَـازَِة  فَـِ ْن تَـُك َصـاِلَحًة َفَخيـْ
َِِلَك  َفَشر  َتَضُعونَُه َعْن رِقَاِبُكمْ  ُمونـََها ِإلَْيِه  َوِإْن َيُك ِسَوك     .1315ه الب اره: .روا .«تـَُقد 

 بَاب: َفْضِل اتـ َباِع اْلَجَنائِزِ  -81

ييَ  اهللن َعني هنَمييا أَنَييهن قايييَم لَييهن: إاَن أَبَييا  نَريي ييرََق  -669 : َميين   َباييَص َجنَييادًَق  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا يَيقنييولن
نَيا. َ َرييَدَقت   ثَييَر أَبنيو  نَريي يرََق َعَ يي  : يَاع يتن َرسنيوَل ال َييها  َي َيهن قايريَاطل.  َيَقياَل: َأك  َعاإاَشيَة أَبَيا  نَريي يرََق  َوقَالَيت 

  .يييَ  اهللن َعني هنَميييا: َلَقيييد   َيَرط نَيييا يفا قَييييرَارايَط َكثايييريٍَق   1323.رواه الب ييياره: يَيقنولنيييهن.  َيَقييياَل اب ييينن عنَميييَر َر ا
1324.  

ِِ اْلَمَساِجِد َعَلى اْلقُ  -88  ُبورِ بَاب: َما ُيْكَرُه ِمْن ات َخا

َهيا َعن  َعاإاَشَة  -671 َ  اهللن َعني  د  َر ا يها الَيياه َمياَت  اييها:  َعين  النَيخا َلَعـَن الل ـُه »قَياَل يفا َمَر ا
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   .«اْليَـُهوَد َوالن َصاَرك  ات َخُذوا قـُُبوَر َأنِْبَيائِِهْم َمْساِجدَ 
َر َأَند  رَهن  َتيي  : َوَلو َك َذلاَ  ألَبي َردنوا قَيبي  دً قَاَلت  َشى أَن  يينَتَ َي َمس جا   .1335.رواه الب اره:  (1).ا َأت 

 باب: أيَن يَقوُم مَن المرأِة والرُجل  -88

د  َعيين  َينييرََق ب يينا جنن ييَدٍب  -671 ييَها   قَيياَل: يَبييَ ي تن َورَاَء النَييخا ييرَأٍَق َما َييت  يفا ناَفاسا َع َييى ام 
َها َوَسَ َها.  َيَقاَ  َعَ يي 
  . 1332ب اره: .رواه ال (2)

 بَاب: ِقَراَءِة فَاِتَحِة اْلِكَتاِب َعَلى اْلَجَنازَةِ  -84

َييةا ال كاتَييابا  َيَقيياَل:  -678 ييَ  اهللن َعني هنَميا: أَنَييهن يَبييَ ى َع َييى َجنَيادٍَق   َيَقييرَأَ باَفاتا َعينا اب يينا َعبَيياٍس َر ا
  . 1335.رواه الب اره: لايَيع َ منوا أَنَيَها سنَنةل. 

 اب: اْلَمي ُإ َيْسَمُع َخْفَق النـ َعالِ بَ  -85

َا ب ييينا َمالايييٍ   -678 د   َعييين  أَنَييي ـــَول َي »قَييياَل:  َعييين  النَيييخا َِا ُوِضـــَع ِفـــي قـَْبـــرِِه َوتـَ اْلَعْبـــُد ِإ
ََِهَب َأْصَحابُُه  َحت ى ِإن ُه لََيْسَمُع قـَْرَع نَِعاِلِهْم  وَلِن لَـُه: َمـا ُكْنـَإ َأتَاُه ملكان فََأقْـَعَداُه  فـَيَـقُ  (3)َو

ــدن    فـَيَـُقــوُل: َأْشــَهُد َأن ــُه َعْبــُد الل ــِه َوَرُســولُُه  فـَيـَُقــاُل: اْنظُــْر ِإلَــى تـَُقــوُل ِفــي َهــَذا الر ُجــِل ُمَحم 
ــدً  ــِه َمْقَع ــَدَلَك الل ــُه ِب ــْن الن ــاِر  َأْب ــِدَ  ِم ــْن اْلَجن ــةِ  اَمْقَع ــا» :قَيياَل النَييخا   «ِم ــ فـَيَـَراُهَم ــا اجميًع   َوَأم 

ــَإ َوَل  ــُإ َأقُــوُل َمــا يـَُقــوُل الن ــاُ،. فـَيـَُقــاُل: َل َدرَْي ــاِفُق: فـَيَـُقــوُل: َل َأْدِري  ُكْن اْلَكــاِفُر  َأْو اْلُمَن
تـََلْيَإ 
ُِنـَْيـِه  فـََيِصـيُح َصـْيَحًة َيْسـَمُعَها َمـنْ  (4)  (5)يَِليـهِ  ثُم  ُيْضَرُب ِبِمْطَرَقةن ِمْن َحِديـدن َضـْربًَة بـَـْيَن ُأ

                                                                                                  
 .     هو من األ اليج الكررق يف ال ترر276كتاب الرلق/  :   يف .اعبء الر وع يف احلديج  قد ( 1)
ميص اتيتلم يف بعية ألفاظيه يف بياب: اليرأق تيية بعيد اإل ا ية/  :   قيد وقيد    يا من األ اليج الكررق يف ال ترر.( 2)

222   . 
 .يبوت تفقها باألرض :أه (3)
وقيال   وك  بعيت احليق :معنياه :وقييم   ا قا ا بالياء ل مؤاتياق واك بياعوإ  وك   وت :معناه :قيم «ك لريت وك   يت» :قوله (4)
 .و   ا تع ت منه  ما است عت :ما ألوت أه :يقال  ك است عت :أه  وك اإت يت :بن األثريا
 .يقرب منه :أه (5)
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   .1338.رواه الب اره: . «ِإل  الثـ َقَلْينِ 

َْرِ  اْلُمَقد َسِة َأْو َنْحِوَها -86  بَاب: َمْن َأَحب  الد ْفَن ِفي اَْ

َمييا الَسييَل    َيَ َمييا َجيياَءهن  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -674 ييَم َم َيي ن ال َمييو تا إاَن منوَسييى َعَ ي ها قَيياَل: أنر سا
هن يَبيييكَ 

نَيييهن  َوقَيييالَ  (1) :  َيَرَجيييَص إاَن َربديييها   َيَقييياَل: أَر َسييي  َت ا إاَن َعب يييٍد َك ينراييييدن ال َميييو َت   َييييَرَل ال َيييهن َعَ ي يييها َعيي 
ا ثَيو ٍر  ص    َيقنم  َلهن: َيَهصن يََدهن َعَ ى َمن  ار جا
  قَياَل: َأه   َيَ هن باكنمد َما َتَ ت  باها يَدنهن باكنيمد َشيع رٍَق َسيَنةل  (2)

َر ضا ال منَقَدَسيييةا  ييين  األ  نايَيييهن ما َن  َ َسيييَأَل ال َيييَه أَن  يند  . قَييياَل:  َييياآل  َ ال َميييو تن َ َمييياَذا  قَييياَل: مثن يَيييًة َربد  مثن َرم 
ََجييٍر  قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  ــى َجانِــِب الط رِ »: كا ــَرُه  ِإَل ــُتُكْم قـَبـْ َرَيـْ ــم  ََ ــْو ُكْنــُإ َث ــِق  ِعْنــَد فـََل ي

َْحَمرِ  (3)اْلَكِثيبِ  َْ    .1339.رواه الب اره:  .«ا

 بَاب: الص اَلِة َعَلى الش ِهيدِ  -87

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: َكيياَن النَييخا   -675 يين   َعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها َر ا ا ما َ الييَرجنَ    جَي َمييصن بيَيي  
دٍ  َ ى أن نٍد يفا ثَيو ٍب َوا ا : قَيتي  َ يَيقنولن َا َقَدَميهن  «لِْلُقْرآِن  اَأيـعُهْم َأْكثـَُر َأْخذً »  مثن يرَي لَيهن إاَن َأَ يداإا  َيإاَذا أنشا

ييدا  يفا الَ ي 
َوأََمييَر باييَد  ناهاحل  يفا لاَميياإاهاحل   وملَ  يينَغَسيي نوا   «َأنَــا َشــِهيدس َعَلــى َهــُؤَلِء يـَــْوَم اْلِقَياَمــةِ »َوقَيياَل:  (4)

   .1343.رواه الب اره: َرَم َعَ ي هاحل . وملَ  ين 

ٍر  -676 َبَة ب نا َعاما َ : َعن  عنق  يما أن نيٍد يَبيَل َهن َع َيى اَترََ  يوًمي أََن الَنخا   َ َريَ ى َع َيى أَ  
ن ييَرا  َيَقيياَل:  َ ان َرييَرَم إاَن ال ما ــَرُطُكْم »ال َميدييتا  مثن َْنظُــُر َوَأنَــا َشــِهيدس َعَلــْيكُ  (5)ِإن ــي فـَ ْم  َوِإن ــي َوالل ــِه ََ

َْرِ   َوِإن ــي َوالل ــِه َمــا  َْ َْرِ   َأْو َمَفــاتِيَح ا َْ ِإلَــى َحْوِضــي اْْلَن  َوِإن ــي ُأْعِطيــُإ َمَفــاتِيَح َخــَزاِئِن ا

                                                                                                  
 (. ربه ع ى عينه :أه) (1)
 .ظهره :أه (2)
 .واعمص كثت بهحل الث ثة  من الرتاب أه ق عه من الرمم مست ي ة  شبه الربوقكثيت:  (3)
 .ي  حلًدا ألنه يف نا ية (4)
 .اليه يتقد  الوارلين  يه ء  حل ما حيتاجون :-بفتن الفاء والراء-الفرط  (5)
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.رواه الب ييياره:  (1).«َأَخـــاُف َعَلـــْيُكْم َأْن ُتْشـــرُِكوا بـَْعـــِدي  َوَلِكـــْن َأَخـــاُف َعَلـــْيُكْم َأْن تـََناَفُســـوا ِفيَهـــا
1344  .  

 
 

 
 

َِا َأْسَلَم الص ِبيع َفَماَت  َهْل ُيَصل ى َعَلْيِه  َوَهْل يـُْعَرُ   -82 بَاب: ِإ
ْساَلُم   َعَلى الص ِبي  اإْلِ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن عنَمييَر  -677 د  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر َر ا يي ان  َ َييَق َمييَص النَييخا ٍط يفا َر  
َيانا  عان ييَد أنطنييحلا بَييي ا َمَغالَييَة  َوقَييد  قَييياَرَب اب يينن يَبييييَ  اٍل قابَييَم اب يينا يَبيييَياٍل  َ ييَن َوَجييدنوهن يَي  َعيييتن َمييَص الرديييبي 

عنر  َ َن َ َرَب الَنخا   ب نا يَبَياٍل:  احل ن نحَل   َيَ حل  َيش  َ قَاَل كا  َيَنظَيَر  «هِ َتْشَهُد َأنـ ي َرُسـوُل الل ـ»باَيداها  مثن
نمديديَ . َهدن أََنَ  َرسنيولن األ  إالَي ها اب نن يَبَياٍل  َيَقاَل: َأش 
د  (2) يَهدن َأيد َرسنيولن  َيَقياَل اب ينن يَبيَياٍل لا نَيخا : أََ ش 

َِا تـَـَرك » َيَقاَل لَيهن:  «آَمْنُإ بِالل ِه َوِبُرُسِلهِ »الَ ها   َيَرَ َههن َوقَاَل:  نن يَبيَياٍل: يَيأ  اي ا يَبيالاال قَياَل اب ي «َمـا
.  َيَقاَل الَنخا   َْمرُ »: وََكاذابل َْ َ قَاَل َلهن النَيخا   «ُخل َ  َعَلْيَك ا  «اِإن ي قَـْد َخبَـْأُت لَـَك َخِبيئًـ»: مثن

 َيَقاَل اب ينن يَبيَياٍل:  نيَو اليد خ .
فـَلَـْن تـَْعـُدَو قَـْدَر َ  (4)اْخَسـْأ » َيَقياَل:  (3)

(5)
َلع ي ا يَيا : َقياَل عنَميرن  يَ  «

ـَر »: َرسنوَل الَ ها َأ  يراب  عننينَقيهن.  َيَقياَل النَيخا   ِإْن َيُكْنـُه فـَلَـْن ُتَسـل َ  َعَلْيـه  َوِإْن لَـْم َيُكْنـُه فَـاَل َخيـْ
 .  «َلَك ِفي قـَْتِلهِ 

                                                                                                  
يينا َ  يَبييَ ى َرسنيييولن ال َييها  :قَيييالَ  .َودَاَل يفا راَوايَييٍة َعن ييهن ( 1) يييٍد بَيع ييَد مَثَيييايا سا يييَواتا َكيييال     َع َيييى قَيتي  َييى أن ن َم  يَيياءا َواأل    َ . )رواه منَولدعا لايف 

 ( .4542الب اره: 
 .نست إي األ  ألن ذل  من شأن النساء تالًبا :قيم  اليه ك يقرأ وك يكتت األم : (2)
 .قاله اخل ا  وو اه عياض  نبت موجول ب  الن يم :وقيم   و لغة يف الدتان :قيم (3)
 .   ك مة دجر (4)
 .اودهلن جت :أه (5)
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َ  اهللن َعني هنَما: ان  ََ َق بَيع يدَ  َوأنَ   ب ينن َكع يٍت  إاَن  َذلايَ  َرسنيولن ال َيها  َوقَاَل َعب دن الَ ها ب نن عنَمَر َر ا
ما اَليتا  ايَهيا اب ينن يَبيَياٍل  َو نيَو َ  تايمن  الَن  
ين  اب ينا يَبيَياٍل شييئً  (1) يَمَص ما   قَيب يَم أَن  ييَيرَاهن اب ينن يَبيَياٍل  اأَن  َيس 

صل   َيييَرآهن النَييخا   ييَ جا يَيع يي ا يفا َق ايَفييةٍ  -َو نييَو منه 
ييرَقل  (2) ييبَقل  أَو  َدم  لَييهن  ايَهييا َرم 

 َيييرََأت  أ   اب يينا يَبيييتاٍل  -(3)
ما َرسنوَل الَ ها  نينوعا الَن     َو نَو يَيَتقا  جبا

ب نا يَبَياٍل: يَا يَباما  (4) حلن اب نا يَبيَياٍل  - َيَقاَلت  كا َو نَو اس 
  .  1355  1354.رواه الب اره: . «َلْو تـَرََكْتُه بـَي نَ »: خا     َيثَاَر اب نن يَبَياٍل   َيَقاَل النَ َ َيا حمنََمدل  -

672-  ٍَ َ  َعن  أََن يَيعنيولنهن   َ َميراَض   َأَ َياهن النَيخا   قَاَل: َكاَن تنَل ل يَيهنولاه؟ َ  دن ن الَنخا
ييها   َيَقيياَل لَييهن:  ييحلا  َيَنظَييَر إاَن أَبايييها  «َأْســِلمْ » َيَقَعييَد عان ييَد رَأ سا   َو نييَو عان ييَدهن   َيَقيياَل لَييهن: أَطاييص  أَبَييا ال َقاسا

َ حَل َ َ رََ  الَنخا   :   ََأس     .1356.رواه الب اره:  .«اْلَحْمُد لِل ِه ال ِذي َأنـَْقَذُه ِمْن الن ارِ »َو نَو يَيقنولن

ْولُـــــودن ِإل  يُولَـــــُد َعَلـــــى َمـــــا ِمـــــْن مَ »: قَييييياَل: قَييييياَل َرسنيييييولن ال َيييييها  َعييييين  َأ ا  نَريي يييييرََق  -679
فَأَبـََواُه يـَُهو َدانِِه  َأْو يـَُنص َرانِِه  َأْو يَُمج َسانِِه  َكَما تـُْنَتُ  اْلَبِهيَمةُ  (5)اْلِفْطَرِة 

بَِهيَمًة َجْمَعـاَء  َهـْل  (6)
ــونَ  ــْن َجــْدَعاءَ  (7)ُتِحسع (8)ِفيَهــا ِم

َ يَيقنييولن أَبنييو  نَريي ييرََق  « َهييا َك   ا  ييرَقَ  :مثن ال َييها الَيييتا َ  َييَر النَيياَس َعَ يي 
ينن ال َقيدحلن  َ  قا الَ ها َذلاَ  الدد   .1359 . .رواه الب اره: 35.الرو : .  َيب دايَم خلا

َِا قَاَل اْلُمْشِرُ  ِعْنَد اْلَمْوِت َل ِإَلَه ِإل  الل هُ  -89  بَاب: ِإ

                                                                                                  
 .يستغف ه ويراوته ليقت ه أو يسمص كلمه بغري ع مه :أه (1)
 .   الكساء ذات اخلمم (2)
 يييو  :قيييال عيييياض وتيييريه  ويف روايييية بيييباي   بيييراءين «رمرمييية» :ويف روايييية  بتقيييدمي اليييباه «دميييرق» :ويف روايييية «ليييه رميييبق» :قوليييه (3)

 :وبتقدمي اليراء  يبوت تف  ساكن جًدا :و هم ت   يرك  يه ال سانتري  الشفت  بكل  من اخليشو  واحل ق ك يت : عجمت 
 .يبوت من لاتم الفحل :وبتقدمي الباه  يبوت تف  بتيري  الشفت  ك يفهحل

 .يسترت تا :أه (4)
 .  رق اإلسل  :أه (5)
 .  د :أه (6)
 .والرباع  أكثر منه  وجدت :أه   سست وأ سست :يقال (7)
 .مق وعة األذن :أه (8)
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: َلَمييا َ َهييَرت  أَبَييا طَالاييٍت ال َو َيياقن  َجيياَءهن َرسنييولن ال َييها قَييالَ  َعيين  ال منَسييَيتا ب يينا َ ييب ٍن  -621
 َشيياٍ   َوَعب ييَد ال َييها ب ييَن َأ ا أنَميَييَة ب يينا ال منغاييريَقا  قَيياَل َرسنييولن ال َييها ييما ب ييَن  ا      َيَوَجييَد عان ييَدهن أَبَييا َجه 

َ ا طَالاٍت:  يٍم َوَعب يدن  «  َكِلَمًة َأْشَهُد لَـَك ِبَهـا ِعْنـَد الل ـهِ يَا َعم   ُقْل َل ِإَلَه ِإل  الل هُ »ألا  َيَقياَل أَبنيو َجه 
يَيع را نيَها  الَ ها ب نن َأ ا أنَمَيَة: يَا أَبَيا طَالايٍت  أَ َير َتيتن َعين  ما َيةا َعب يدا ال من َ ايتا   َي َيحل  ييَيَبل  َرسنيولن ال َيها 

. َعَ ي ها  َويَيعنوَلانا باتا  َ  ال َمَقا يَر َميا َكَ َمهنيحل :  نيَو َع َيى ما َيةا َعب يدا ال من َ ايتا َلةا  َ َن قَاَل أَبنو طَالايٍت آتا
َْسـتَـَِّْفَرن  لَـَك َمـا لَـْم أُنْـَه َعْنـكَ »: َوَأىَب أَن  يَيقنوَل َك إاَلَه إاَك الَ هن.  َيَقاَل َرسنولن ال َيها   «َأَمـا َوالل ـِه ََ

د َعاَن  ايها:  َأَني َبَل الَ هن  يَ  يََة.  َما َكاَن لا َنخا  .113.التوبة: اآل 
(1)

   .1365.رواه الب اره:  

 بَاب: َمْوِعظَِة اْلُمَحد ِث ِعْنَد اْلَقْبِر َوقـُُعوِد َأْصَحابِِه َحْولَهُ  -41

قَيياَل: كننَييا يفا َجنَييادٍَق يفا بَقايييصا ال َغر قَييدا  َعيين  َع ايي    -621
نَا ا النَييخا   َأَ َانَيي (2)    َيَقَعييَد َوقَيَعييد 

 ََ  َرييرَقل   َيييَنَك
لَييهن  َوَمَعييهن حا َ و 

َ قَيياَل:  (3) َرييَر اها  مثن َمــا ِمــْنُكْم ِمــْن َأَحــدن  َمــا ِمــْن »َ َجَعييَم يَين كنييتن  اا  
ــ ــْد ُكِت ــْن اْلَجن ــِة َوالن ــاِر  َوِإل  َق ــَب َمَكانـَُهــا ِم ُفوَســةن  ِإل  ُكِت ْن َمنـْ ــ  َيَقيياَل  «َب: َشــِقي ًة َأْو َســِعيَدةً نـَْف

يييما الَسيييَعالَ  ييين  أَ   نَيييا ما يييمل: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  أَ َيييَل نَيَتكايييمن َع َيييى كاَتابانَيييا َونَيييدَعن ال َعَميييَم  َ َمييين  َكييياَن ما قا َرجن
يييما الَشييي ييين  أَ   نَيييا ما يييما الَسيييَعاَلقا  َوأََميييا َمييين  َكييياَن ما يييرين إاَن َعَميييما أَ   يييما َ َسَيرا يييرين إاَن َعَميييما أَ   َقاَوقا َ َسَيرا

الس َعاَدِة  َوَأم ا َأْهُل الش ـَقاَوِة فـَيـَُيس ـُروَن  َأْهلِ  َأم ا َأْهُل الس َعاَدِة فـَيـَُيس ُروَن ِلَعَملِ »الَشَقاَوقا  قَاَل: 
َ قَيرَأَ:  «الش َقاَوةِ  َأْهلِ ِلَعَمِل  يََة.   ََأَما َمن  أَع َ ى َوا َيَقىمثن    .1362 . .رواه الب اره: 5.ال يم: اآل 

41-  ِْ  بَاب: َما َجاَء ِفي قَاِتِل النـ ْف

د   َعيين  ثَاباييتا ب يينا الَهييَياكا  -628 ْســاَلِم   » قَيياَل: َعيين  النَييخا ــِر اإْلِ ــْن َحَلــَف ِبِمل ــةن َغْي َم
ــ ًب ِِ ــدً  اَكا ــَل نـَفْ اُمتَـَعم  ــْن قـََت ــاَل  َوَم ــا َق ــَو َكَم ــن مَ   فـَُه ــاِر َجَه ــي َن ــِه ِف ــذ َب ِب ــَدةن  ُع .رواه  .«َســُه ِبَحِدي

                                                                                                  
يداد َمين  َيَشياءن : َوأَني َبَل الَ هن سا َأىبا طَالاٍت   َيَقاَل لاَرسنولا الَ ها .دَاَل يفا راَوايَة :  (1) َبب يَت َوَلكايَن ال َيَه يَيه  داد َمين  َأ   . إاَنَ  كَ  َيه 

 ( .4772 . )رواه الب اره: 56.القرص: 
 .وي  البقيص بيل  لشجرات كانت  يه قد ًا  ترقدقالغرقدق    العوسج إذا عظمت يبارت  :قال أبو  نيفة (2)
 .أطرا :أه (3)
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   .1363الب اره: 
د   َعن  جنن َدٍب  -628 َكـاَن ِبَرُجـلن ِجـَراحس فـََقتَـَل نـَْفَسـُه  فـََقـاَل الل ـُه: »قَياَل:  َعين  النَيخا

  . 1364ب اره: .رواه ال (1).«بََدرَِني َعْبِدي بِنَـْفِسِه  َحر ْمُإ َعَلْيِه اْلَجن ةَ 

ال ـــِذي َيْخُنـــُق نـَْفَســـُه َيْخنـُُقَهـــا ِفـــي الن ـــاِر  »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -624
  . 1365.رواه الب اره: . «َوال ِذي َيْطُعنـَُها َيْطُعنـَُها ِفي الن ارِ 

 بَاب: ثـََناِء الن اِ، َعَلى اْلَمي إِ  -48

625-  ٍَ يييرً  َعييين  أَنَييي َهيييا َتيي  َنَيييادٍَق  َيييأَثي نَيو ا َعَ يي  ـــإْ »:    َيَقييياَل النَيييخا  ا: َمييير وا جبا َ َمييير وا  «َوَجَب مثن
َها َشر   َرد  َأَثي نَيو ا َعَ يي  َهـَذا »َميا َوَجبَيت   قَياَل: :  َيَقياَل عنَميرن ب ينن اخلَ  َيابا  «َوَجبَـإْ »   َيَقياَل: اباأنت 

رً    فـََوَجبَـْإ لَـُه الن ـاُر  َأنـْـُتْم ُشـَهَداُء افـََوَجَبْإ َلُه اْلَجن ُة  َوَهَذا َأثـْنَـْيُتْم َعَلْيِه َشـر    اَأثـْنَـْيُتْم َعَلْيِه َخيـْ
َْر ِ    . 1367.رواه الب اره:  .«الل ِه ِفي اَْ

بـََعـةس ِبَخْيـرن  َأيعَمـا ُمْسـِلمن  َشـِهَد لَـُه َأرْ »: قَاَل: قَاَل النَيخا   َعن  عنَمَر ب نا اخلَ  َابا  -626
يأَل هن َعين   «َواثـْنَـانِ » َيقن  نَيا: َواثي نَيانا  قَياَل:  «َوَثاَلثَـةس » َيقن  َنا: َوَثَلثَيةل  قَياَل:  «َأْدَخَلُه الل ُه اْلَجن ةَ  َ ملَ  َنس  مثن

دا.     .1368.رواه الب اره: ال َوا ا

 بَاب: َما َجاَء ِفي َعَذاِب اْلَقْبرِ  -48

د َعيين  ال بَييي -627 ييَ  اهللن َعني هنَمييا  َعيين  النَييخا ــَد اْلُمــْؤِمُن ِفــي »قَيياَل:  رَاءا ب يينا َعيياداٍب َر ا َِا أُْقِع ِإ
يـُثَب ــُإ الل ــُه َرُســوُل الل ــِه  فَــَذِلَك قـَْولُــُه:  اقـَْبــرِِه  أُتِــَي ثُــم  َشــِهَد َأْن َل ِإلَــَه ِإل  الل ــُه  َوَأن  محمــدً 

   .1369 . .رواه الب اره: 27.إبرا يحل:  .«ْوِل الث اِبإِ ال ِذيَن آَمُنوا بِاْلقَ 
ييييَ  اهللن َعني هنَمييييا قَيييياَل: اطَ َييييَص النَييييخا   -622 ييييما ال َق ايييييتا   َيَقيييياَل:  َعييينا اب يييينا عنَمييييَر َر ا َع َييييى أَ  

َوا ًي «اَوَجْدتُْم َما َوَعَد رَبعُكـْم َحق ـ» عنو أَم  ُهْم  َوَلِكـْن َل  َمـا»   َيَقياَل: اَ قاييَم لَيهن: أ َيد  َأنـْـُتْم بَِأْسـَمَع ِمـنـْ
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   .1375.رواه الب اره:  .«ُيِجيُبونَ 

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -629 ييَ  اهللن َعني  : إاَ َييا قَيياَل النَييخا   َر ا ِإنـ ُهــْم لَيَـْعَلُمــوَن اْْلَن َأن  َمــا  »: قَالَييت 
يييماصن ال َميييو َ ىإا َوقَيييد  قَييياَل ال َيييهن  َيَعييياَن:  «ُكْنـــُإ َأقُـــوُل َحـــق    . .رواه الب ييياره: 85.النييييم: . نَيييَ  َك  نس 

1371.    
: قَيياَ  َرسنييولن ال َييها  -691 ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَالَييت  ييٍر َر ا َيياَء بان ييَت َأ ا َبك     َيييََكَر اَت ايبًيي َعيين  َأي 

ن  ايَها ال َمر ءن   َيَ َما ذََكَر  َتنا َنَة ال َقر ا اَليتا يَيف  َذلاَ  َ َج ال منس  امنوَن َ َجًة. اتي 
  . 1373.رواه الب اره:  (1)

ِِ ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ  -44  بَاب: التـ َعوع

َن  قَاَل: َترََ  الَنخا   َعن  َأ ا أَي وَب  -691 َوَقد  َوَجَبت  الَشم 
   َيَقياَل: اَ َسيماَص يَبيو  ً  (2)

   .1375.رواه الب اره:  .«يـَُهوُد تـَُعذ ُب ِفي قـُُبورَِها»
عنو:  قَييياَل: َكييياَن َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -698 ـــْن »يَيييد  ـــَك ِم ُِ ِب الل ُهـــم  ِإن ـــي َأُعـــو

نَـِة اْلَمِسـيِح الـد ج الِ  نَـِة اْلَمْحيَـا َواْلَمَمـاِت  َوِمـْن ِفتـْ . «َعَذاِب اْلَقْبِر  َوِمْن َعـَذاِب الن ـاِر  َوِمـْن ِفتـْ
  . 1377رواه الب اره: .

 بَاب: اْلَمي ِإ يـُْعَرُ  َعَلْيِه َمْقَعُدُه بِاْلَََّداِة َواْلَعِشي   -45

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن َرسنييوَل ال َييها  -698 َِا »قَيياَل:  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر َر ا ِإن  َأَحــدَُكْم ِإ
اِة َواْلَعِشــي   ِإْن َكــاَن ِمــْن َأْهــِل اْلَجن ــِة  َفِمــْن َأْهــِل اْلَجن ــِة  َوِإْن  َمــاَت  ُعــِرَ  َعَلْيــِه َمْقَعــُدُه بِاْلََّــدَ 

َعثَــَك الل ــُه يـَــْوَم اْلِقَياَمــةِ   .«َكــاَن ِمــْن َأْهــِل الن ــاِر  َفِمــْن َأْهــِل الن ــاِر  فـَيـَُقــاُل: َهــَذا َمْقَعــُدَ  َحت ــى يـَبـْ
   .1379.رواه الب اره: 

 ِفي َأْوَلِد اْلُمْسِلِمينَ  بَاب: َما ِقيلَ  -46

ِإن  لَـــُه »: قَييياَل: َلَميييا  ينيييونيفَد إابي يييرَا ايحلن َعَ ي يييها الَسيييَل   قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  ال بَييييرَاءا  -694

                                                                                                  
 .يبا وا :أه (1)
 .سق ت :أه (2)
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  . 1382.رواه الب اره: . «ِفي اْلَجن ةِ  اُمْرِضعً 

 بَاب: َما ِقيَل ِفي َأْوَلِد اْلُمْشرِِكينَ  -47

يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: سنيييئاَم َرسنيييولن ال َيييها  َعييينا  -695 يييراكاَ    اب ييينا َعبَييياٍس َر ا َعييين  أَو َكلا ال منش 
ِْ َخَلَقُهْم  َأْعَلُم ِبَما َكانُوا َعاِمِلينَ » َيَقاَل:    . 1383.رواه الب اره: . «الل ُه ِإ

 باب -42

ييها   خا  قَيياَل: َكيياَن النَيي َعيين  َينييرََق ب يينا جنن ييَدٍب  -696 ها نَييا باَوج  إاَذا يَبييَ ى يَبييَلًق  أَقي بَييَم َعَ يي 
َلَة ُرْؤيَا » َيَقاَل:  :  «َمْن رََأك ِمْنُكْم الل يـْ   َ َسيأَلََنا «َمـا َشـاَء الل ـهُ »قَاَل:  َإان  رََأد َأَ دل َقَرَها   َييَيقنولن
َــا » َيَقيياَل:  ايوًميي ــْنُكْم ُرْؤي ــْل رََأك َأَحــدس ِم ــاِني »َك. قَيياَل:  قين  نَييا: «َه ــْيِن َأتـََي ــَة رَُجَل َل ــُإ الل يـْ َلِكن ــي رََأْي

ْس  َورَُجـلس قَـائِمس بِيَـِدِه َكلعـوبس  َِا رَُجلس َجـاِل َْرِ  اْلُمَقد َسِة  فَِ  َْ فََأَخَذا بَِيِدي  فََأْخَرَجاِني ِإَلى ا
(1) 

لُـَِّ قـََفـا (2)ِمْن َحِديدن  يُْدِخُلُه ِفي ِشـْدِقهِ  َِلِـَك  َويـَْلتَـِئُم َحت ـى يـَبـْ ُه  ثُـم  يـَْفَعـُل ِبِشـْدِقِه اْْلَخـِر ِمثْـَل 
ــا َعَلــى  َن ــا َحت ــى َأتـَيـْ ــْق  فَاْنطََلْقَن ــاَل: اْنطَِل ــا َهــَذا  َق َلــُه. قـُْلــُإ: َم ِشــْدقُُه َهــَذا  فـَيَـُعــوُد فـََيْصــَنُع ِمثـْ

 (4)َأْو َصــْخَرةن  فـََيْشــَدُخ بِــِه رَْأَســُه  (3)ِفْهــرن رَُجــلن ُمْضــَطِجعن َعَلــى قـََفــاُه  َورَُجــلس قَــائِمس َعَلــى رَْأِســِه بِ 
َِا َضَربَُه َتَدْهَدَه اْلَحَجُر  فَاْنطََلَق ِإلَْيِه لَِيْأُخَذُه  َفاَل يـَْرِجُع ِإَلى َهَذا  َحت ى يـَْلتَـِئَم رَْأُسـ ُه  َوَعـاَد فَِ 

ــِه َفَضــَربَُه  قـُْلــُإ: َمــنْ  ــاَد ِإلَْي ــِل  رَْأُســُه َكَمــا ُهــَو  فـََع ــا ِإَلــى ثـَْقــبن ِمْث ــْق  فَاْنطََلْقَن ــاَل: اْنطَِل َهــَذا  َق
َِا اقْـتَـــَرَب اْرتـََفُعــوا  َحت ــى َكــاَد َأْن اَأْعــاَلُه َضــي قس َوَأْســَفُلُه َواِســعس  يـَتَـَوق ــُد َتْحَتــُه نــارً  (5)التـ نعــوِر    فَــِ 

َِا َخَمَدْت رََجُعوا ِفيَها  َوِفيَها رَِجالس  َوِنَساءس ُعَراةس  فـَُقْلُإ: َمْن َهَذا  قَـاَل: اْنطَِلـْق   َيْخُرُجوا  فَِ 
ــائِمس  ــِه رَُجــلس َق ــْن َدمن  ِفي ــرن ِم ــى نـََه ــا َعَل َن ــا َحت ــى َأتـَيـْ ــْيَن يََديْــِه وَ فَاْنطََلْقَن ــلس بـَ ــِر رَُج ــى َوَســِ  النـ َه َعَل
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َِا َأرَادَ  ََ رََمى الر ُجُل ِبَحَجرن ِفي ِفيـِه  فـَـَرد ُه  ِحَجارَةس  فََأقْـَبَل الر ُجُل ال ِذي ِفي النـ َهِر  فَِ  َأْن َيْخُر
ََ رََمى ِفي ِفيِه ِبَحَجرن  فـَيَـْرِجُع َكَما َكـاَن  فـَُقْلـُإ: َمـا َهـَذا   َحْيُث َكاَن  َفَجَعَل ُكل َما َجاَء لَِيْخُر

َنــا ِإلَــى َرْوَضــةن َخْضــ َراَء  ِفيَهــا َشــَجَرةس َعِظيَمــةس  َوِفــي َأْصــِلَها قَــاَل: اْنطَِلــْق  فَاْنطََلْقَنــا  َحت ــى انـْتَـَهيـْ
َِا رَُجلس َقرِيبس ِمْن الش َجَرِة  بـَْيَن يََدْيِه نَارس يُوِقُدَها  َفَصِعَدا ِبي ِفي الش ـَجَرِة  َيانس  َوِإ  َشْيخس َوِصبـْ

ــالس ُشــُيوخس اَوَأْدَخاَلنِــي َدارً  ــا رَِج ــا  ِفيَه َه ــْم َأَر َقــ ع َأْحَســَن ِمنـْ ُــم     َل َيانس  ث َوَشــَبابس َوِنَســاءس َوِصــبـْ
َها  َفَصِعَدا بِـي الش ـَجَرَة  فَـَأْدَخاَلِني َدارً  َهـا   ِهـَي َأْحَسـُن َوَأْفَضـلُ اَأْخَرَجاِني ِمنـْ   ِفيَهـا ُشـُيوخس ِمنـْ

ــا رََأْيــُإ. قَــاَل: نـََعــْم  َلــَة  فَــَأْخِبَراِني َعم  َتــُه ُيَشــقع  َوَشــَبابس  قـُْلــُإ: َطو فْـُتَمــاِني الل يـْ َأم ــا ال ــِذي رََأيـْ
ـــْوِم  لُـــَِّ اْْلفَـــاَ   فـَُيْصـــَنُع بِـــِه ِإلَـــى يـَ ِشـــْدقُُه َفَكـــذ ابس  ُيَحـــد ُث بِاْلَكْذبَـــِة  فـَُتْحَمـــُل َعْنـــُه َحت ـــى تـَبـْ

َعْنُه بِالل ْيِل  َولَـْم يـَْعَمـْل ِفيـِه اْلِقَياَمِة  َوال ِذي رََأيـَْتُه ُيْشَدُخ رَْأُسُه  فـََرُجلس َعل َمُه الل ُه اْلُقْرآَن  فـََناَم 
َتــُه ِفــي الثـ ْقــِب فـَُهــْم الزعنَــاُة  َوال ــِذي رََأيْـ  ــْوِم اْلِقَياَمــِة  َوال ــِذي رََأيـْ ــُه ِفــي بِالنـ َهــاِر  يـُْفَعــُل بِــِه ِإَلــى يـَ َت

َياُن َحْولَـُه فَـَأْوَلُد النـ َهِر آِكُلوا الر بَا  َوالش ْيُخ ِفي َأْصـِل الش ـَجَرِة ِإبـْـَراِهيُم َعلَ  ْيـِه الس ـاَلم  َوالص ـبـْ
ُوَلى ال تِـي َدَخْلـَإ َداُر َعام ـِة اْلُمـْؤمِ  اُر اَْ ِنيَن  الن اِ،  َوال ِذي يُوِقُد الن اَر َماِلكس َخاِزُن الن اِر  َوالد 

اُر فَـَداُر الشعـَهَداِء  َوَأنَـا ِجْبرِيـُل  َوَهـذَ  ا ِميَكائِيـُل  فَـاْرَفْع رَْأَسـَك  فـََرفـَْعـُإ رَْأِسـي  َوَأم ا َهِذِه الد 
َِاَ  َمْنزُِلَك  قـُْلُإ: َدَعاِني َأْدُخْل َمْنزِِلي  قَاَل: ِإن ُه بَِقـَي لَـكَ  َِا فـَْوِقي ِمْثُل الس َحاِب  قَاَل:   فَِ 

  . 1386ه الب اره: .روا .«ُعُمرس َلْم َتْسَتْكِمْلُه  فـََلْو اْسَتْكَمْلَإ َأتـَْيَإ َمْنزَِلكَ 

 بَاب: َمْوِت اْلَفْجَأِة اْلبَـََّْتةِ  -49

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -697 يييَ  اهللن َعني  د  : أََن رجيييًل َر ا : إاَن أنمدييي  ا ي تن اتَيييت  نَيف سنيييَها قَييياَل لا نَيييخا
(1) 

رل إان  َ َرَدق تن عَ  َها  قَاَل: َوأَظنني َها َلو  َ َكَ َمت  َ َرَدَقت    َيَهم  َ َا َأج     .1388.رواه الب اره: . «نـََعمْ »ني 

َوأَِبي َبْكرن َوُعَمَر َرِضَي اهللُ  بَاب: َما َجاَء ِفي قـَْبِر الن ِبي   -51
ُهَما  َعنـْ

                                                                                                  
 .والف تة ما يعمم بغري روية  ما ت   تة :أه (1)



  

 (242) 

َهيييا  -692 َهييياوَعني  يييَ  اهللن َعني  : إان  َكييياَن َرسنيييولن ال َيييها  َر ا لََيتَيَعيييَيرن  قَالَيييت 
يييها أَي يييَن أَنَيييا  (1) يفا َمَر ا

راه َوحَن ييراه ايَيييو َ   أَي ييَن أَنَييا َتييدً ال   َ َسييي  ييتاب  َاًء لايَيييو  ا َعاإاَشييَة   َيَ َمييا َكيياَن ييَييو ما   قَيَبَهييهن ال َييهن بيَيي     اس 
(2) 

 .   . 1389.رواه الب اره: َولن اَن يفا بَيي يتا

ييييَو رَاٍض َعيييين  َ ييييؤنَكءا  أَنَييييهن قَيييياَل:  ينييييونيفَد َرسنييييولن ال َييييها  َعيييين  عنَمييييَر ب ييييَن اخلَ  َييييابا  -699 َو ن
يَتة  َ َسيَمى عنث َمياَن  َوَع اي ي (3)النَيَفرا  يَر  َوَعب يَد اليَرمح َنا ب يَن َعيو ٍم  َوَسيع َد اَ َسيَمى السد   َوطَ  َييَة  َوالب بَييي 

   .1392.رواه الب اره: . ب َن َأ ا َوقَاٍص 

َْمَواتِ  -51 َْ َهى ِمْن َسب  ا  بَاب: َما يـُنـْ

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -711 ييَ  اهللن َعني  : قَيياَل النَييخا   َر ا َْمــَواَت  فَــِ نـ ُهْم َقــْد »: قَالَييت  َْ َل َتُســبعوا ا
  . 1393.رواه الب اره: . «ِإَلى َما َقد ُموا (4)َأْفَضْوا

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .ليتمنص :أه (1)
ه ميات و يو مسيتند لريدر ا ميا بي   رييد أني  الرإية :-بيالفتن وسيكون احلياء-السيير . و النير جممص الرتاقيى يف أع يى الريدر (2)

 .جو ها وعنقها
 .أه اعماعة ما ب  الثلثة إن العشرق النفر: (3)
 (.ويب وا إن ما عم وا من تري أو شر :أه) (4)



  

 (243) 

 
 
 
(84) 

 ِكَتاب الز َكاةِ 
 بَاب: ُوُجوِب الز َكاةِ  -1

َ َعنا اب نا َعَبا -711 َ  اهللن َعني هنَما: أََن النَيخا إاَن ال يَيَمنا   َيَقياَل:   ابَيَعيَج منَعياذً  ٍس َر ا
ـــَذِلَك  » ـــاُعوا ِل ـــْم َأَط ـــِ ْن ُه ـــَه ِإل  الل ـــُه  َوَأن ـــي َرُســـوُل الل ـــِه  َف ـــَهاَدِة َأْن َل ِإَل ـــى: َش ـــْم ِإَل اْدُعُه

لَـةن  فَـِ ْن ُهـْم َأطَـاُعوا فََأْعِلْمُهْم َأن  الل َه َقْد افْـتَـَرَ  َعلَ  َْ َصـَلَواتن ِفـي ُكـل  يـَـْومن َولَيـْ ْيِهْم َخْمـ
دع لِـَذِلَك  فَـَأْعِلْمُهْم َأن  الل ــَه افْـتَــَرَ  َعلَــْيِهْم َصـَدَقًة ِفـي َأْمــَواِلِهْم  تـُْؤَخـُذ ِمــْن َأْغِنيَـائِِهْم  َوتـُــرَ 

   .1395.رواه الب اره:  .«َعَلى فـَُقَرائِِهمْ 

د  أََن رجًل : ن  َأ ا أَي وَب عَ  -718 َنَيَة. قَياَل: َميا لَيهن قَاَل لا َنخا تا ن ا اع  را يا باَعَميٍم ينيد  : َأت 
َميا لَييهن 
َأَربس »: قَيياَل النَيخا   (1)

  َوتُِقــيُم الص ــاَلَة  َوتـُــْؤِتي اَمــا لَــُه  تـَْعبُــُد الل ــَه َوَل ُتْشــِرُ  بِــِه شــيئً  (2)
   .1396.رواه الب اره: . «َوَتِصُل الر ِحمَ  الز َكاَة 

                                                                                                  
 «ميا ليه ميا ليه :قيال القيو »:...   ويف روايية«ما له ميا ليه :قال» :كيا يف  يه الرواية مل ييكر  اعم(: 264/ 3.ويف الفتن: )( 1)
 ( .5983لب اره: )ا
 ميين جع ييه  عييًل   بفييتن اعميييص :وأل  ذر  وبفييتن أولييه وثانيييه و نييوين الو ييدق  الو ييدق بينهمييا راء مكسييورقو بفييتن األلييف  (2)

لعاء ع يه بسقوط أرابه و    :وقيم   عجت من  ريبه :معناه :وقيم  أرب إذا عقم  هو أريت :يقال   تا  أو  ف نا : معناه
بين األثيري اوأنكير عيياض  وجييه روايية أ  ذر ووجههيا   و كيون ميا  ييه داإيدق   اجية جياءت بيه :ه ايًيا  معنياهومن جع ي. أعهاؤه

 .بأن معناه أنه ذو ترق وع حل
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َ  اأََن أَع رَاباي  : َعن  َأ ا  نَريي رََق  -718  َيَقاَل: لنَل ا َعَ ى َعَميٍم إاَذا َعما  تنيهن َلَت  يتن  أََ ى الَنخا
ََنَة. قَاَل:  َمْكُتوبَـَة  َوتـُـَؤد ي الز َكـاَة اْلَمْفُروَضـَة    َوتُِقيُم الص ـاَلَة الْ اتـَْعُبُد الل َه َل ُتْشِرُ  بِِه شيئً »اع 

َمـْن َسـر ُه »: قَاَل: َواَلياه نَيف سا  باَيداها  َك أَدايدن َعَ ى َ َيا.  َيَ َما َوَن قَياَل النَيخا   «َوَتُصوُم رمضان
  . 1397.رواه الب اره:  .«َأْن يـَْنظَُر ِإَلى رَُجلن ِمْن َأْهِل اْلَجن ِة  فـَْليَـْنظُْر ِإَلى َهَذا

يييٍر  قَييياَل: َلَميييا  ينيييونيفَد َرسنيييولن ال َيييها  وَعن يييهن  -714 ييين    وََكييياَن أَبنيييو َبك  وََكَفيييَر َمييين  َكَفيييَر ما
أُِمـْرُت َأْن أُقَاتِـَل الن ـاَ، »: َكي َف  ينَقا امن النَياَس  َوقَيد  قَياَل َرسنيولن ال َيها : ال َعَربا   َيَقاَل عنَمرن 

ى يـَُقولُــوا: َل ِإلَــَه ِإل  الل ــُه  َفَمــْن قَاَلَهــا فـََقــْد َعَصــَم ِمن ــيَحت ــ
ــِه  َوِحَســابُُه  (1) َمالَــُه َونـَْفَســُه ِإل  ِبَحق 

ــى الل ــهِ  َ الَرييَلقا َوالبََكيياقا   َييإاَن البََكيياَق َ ييق  ال َمييا «َعَل لا  َوال َييها لَييو   َيَقيياَل: َوال َييها أَلنقَييا اَ َن َميين   َيييَرَا بيَيي  
 َيَوالَ ها َميا  نيَو : َلَقا َي  تينهنحل  َعَ ى َمن عاَها. قَاَل عنَمرن  َكاننوا يينَؤل ونَيَها إاَن َرسنولا الَ ها   اَمنَيعنويا َعَناقً 

ٍر  َر َأ ا َبك  .لا  قاَتالا  إاَك أَن  َقد  َشرََ  الَ هن يَبد  ق   َيَعَر  تن أَنَهن احلَ 
  . 1399 1455اه الب اره: .رو  (2)

 باب: ِإْثِم َماِنِع الز َكاةِ  -8

َِا »: قَاَل: قَاَل الَنخا   َوَعن هن  -715 بِـُل َعلَـى َصـاِحِبَها َعلَـى َخْيـِر َمـا َكانَـْإ  ِإ تَْأِتي اإْلِ
َِا ُهَو َلْم يـُْعِ  ِفيَها َحق َها  َتَطُؤُه بَِأْخَفاِفَها  َوتَـْأِتي اْلََّـَنُم َعلَـى َصـ اِحِبَها َعلَـى َخْيـِر َمـا َكانَـْإ  ِإ

َلْم يـُْعِ  ِفيَها َحق َها  َتَطُؤُه بَِأْظاَلِفَهـا 
َوِمـْن َحق َهـا َأْن ُتْحلَـَب َعلَـى »قَياَل:  .«بُِقُرونَِهـا َوتـَْنَطُحـهُ  (3)

لَـى رَقـََبتِـِه َلَهـا يـَُعـارس َوَل يَـْأِتي َأَحـدُُكْم يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ِبَشـاةن َيْحِمُلَهـا عَ »قَياَل: . «اْلَمـاءِ 
فـَيَـُقـوُل: يَـا  (4)

قَـْد بـَل َّْـُإ  َوَل يَـْأِتي بَِبِعيـرن َيْحِملُـُه َعلَـى رَقـََبتِـِه لَـُه  اشـيئً  الل ـهِ  ِمـنَ  ُمَحم ُد  فََأُقوُل: َل َأْمِلُك لَـكَ 
  . 1452.رواه الب اره: . «َقْد بـَل َّْإُ  اشيئً  رَُغاءس  فـَيَـُقوُل: يَا ُمَحم ُد  فََأُقوُل: َل َأْمِلُك َلَك ِمْن الل هِ 

                                                                                                  
 .منص :أه (1)
َميييا يف كتييياب اإل يييان/ (2) يييَ  اهللن َعني هن َوأَقَيييامنوا  َيييإان   َيييابنوا بَييياب:  .اعيييبء الر يييوع مييين احليييديج  قيييد  بسيييياا أي عييين ابييين عمييير َر ا

 .  احلديج ليَ ع ى شرط الرنف  و و من الوا ص الكررق يف ال ترر . :  /24الَرَلَق َوآ َيو ا البََكاَق َ َ   وا َسبايَ هنحل  
 . و مجص ل ظ ف «بأظل ها»وقوله   وقد ي  ق ع ى ذات الظ ف  الظ ف  و كم  ا ر منشق (3)
 . و يبوت العب من الغنحل (4)
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  فـَلَــْم يـُــَؤد  زََكاتَــُه  ُمث ــَل لَــُه َمــْن آتَــاُه الل ــُه َمــاًل »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َيها  َوَعن يهن  -716
يَيع يي ا  - (3)ِة  ثُــم  يَْأُخــُذ بِِلْهزَِمتَـْيــهِ يَُطو قُــُه يـَــْوَم اْلِقَياَمــ (2)لَــُه زَبِيَبتَــاِن  (1)َأقْـــَرَع  ايـَــْوَم اْلِقَياَمــِة ُشــَجاعً 

قَيي ها  ييد  ــُز َ  -باشا ثُــم  يـَُقــوُل: َأنَــا َمالُــَك  َأنَــا َكنـْ
(4)

َ  َييَل:  « يينَبَ الَيييايَن يَيب َ  نييونَ مثن يَييَة.  َك حَي سا .آل اآل 
   .1453 . .رواه الب اره: 185عمران: 

8-  َْ َلْي  ِبَكْنزن بَاب: َما ُأد َي زََكاتُُه فـَ

راهد  -717 ِْ َأَوا ن »: قَيييياَل: قَيييياَل النَييييخا   َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد اخلنييييد  َْ ِفيَمــــا ُدوَن َخْمــــ لَــــْي
َِْودن   ِْ َْ ِفيَمـا ُدوَن َخْمـ َصَدَقةس  َولَْي
ِْ َأْوُسـقن َصـَدَقةس  (5) َْ ِفيَمـا ُدوَن َخْمـ .رواه . «َصـَدَقةس  َولَـْي

   .1455الب اره: 
 َقِة ِمْن َكْسبن طَي بن بَاب: الص دَ  -4

ِمـْن َكْسـبن  (6)َمـْن َتَصـد َ  بَِعـْدِل َتْمـَرةن »: قَاَل: قَاَل َرسنيولن ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -712
ِبِه  َكَمــا يـَُرب ــيطَي ـبن  َوَل يـَْقبَــُل الل ــُه ِإل  الط ي ــَب  فَــِ ن  الل ــَه يـَتَـَقبـ ُلَهـا بَِيِمينِــِه  ثُــم  يـَُرب يَهــا ِلَصــاحِ 

(7) 
ُه    . 1415.رواه الب اره:  .«َحت ى َتُكوَن ِمْثَل اْلَجَبلِ  (8)َأَحدُُكْم فـَُلو 

 بَاب: الص َدَقِة قـَْبَل الر د   -5

ٍت  -719 َ  َعن  َ اراثََة ب َن َو   :  قَاَل: يَاع يتن النَيخا  َتَصـد ُقوا  فَِ نـ ُه يَـْأِتي َعلَـْيُكمْ »يَيقنيولن

                                                                                                  
 .كم  ية شجاع بهحل أوله وقد يكسر  :وقيم  ية اليكر و احل (1)
 .ويقال جبانت  يها  الببيبة النكتة السولاء  وا عينها :وقيم  إا الببد ان ال تان يف جانخ شدق  احلية من السحل (2)
 .وقيم تري ذل   إا مهغتان يف أيبم احلن  :وقال اخل يم  كيا  سره يف احلديج   شدقيه :أه (3)
 .والرال به  نا ما يدتر وك يؤله احلق منه   و ما يولع يف األرض من األموال :الكنب (4)
 .اليول من اإلبم ما ب  اإلثن  إي التسص (5)
وقيييال  أو عيييدل ذلييي  يبيييياًما :ومنيييه  مثيييم :وبيييالفتن أه  دنييية :عيييدل بالكسييير أه :يقيييال .أه الب ييياره : قيييال الرييينف (6)

 .وقيم بالعكَ  وبالفتن من تري اعنَ  لكسر من اعنَبا :وقيم  لغتان  عىن :إا.ه  تري
 .و   القيا  ع ى الش ء وإيبل ه   و من الرتبية (7)
 .مهره :أه (8)
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 ِْ َْم ــاَْ ــا ِب ــَإ ِبَه ــْو ِجْئ ــُل: َل ــوُل الر ُج ــا  يـَُق ــْن يـَْقبَـُلَه ــاَل َيِجــُد َم ــُل ِبَصــَدقَِتِه َف ــانس  يَْمِشــي الر ُج زََم
  . 1411.رواه الب اره:  .«َلَقِبْلتـَُها  فََأم ا اْليَـْوَم َفاَل َحاَجَة ِلي ِبَها

َل تـَُقـوُم الس ـاَعُة َحت ـى َيْكثـُـَر ِفـيُكْم اْلَمـاُل  »:  قَاَل: قَاَل النَيخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -711
 فـََيِفيَ   َحت ى يُِهـم  َرب  اْلَمـاِل َمـْن يـَْقبَـُل َصـَدقـََتُه  َوَحت ـى يـَْعِرَضـُه فـَيَـُقـوَل الـ ِذي يـَْعِرُضـُه َعَلْيـِه:

  . 1412.رواه الب اره:  (1).«َل َأَرَب ِلي
َا قَييياَل: كنن ييتن عان ييَد َرسنيييولا ال َييها  ايٍا َعيين  َعييداهد ب يييَن َ يي -711   َ َجييياَءهن َرجنييَلنا  َأَ يييدنإن

ييكنو َق  ييَص الَسييبايما   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  َتييرن َيش  ييكنو ال َعيي  َييَة  َواآل  ــِبيِل: فَِ ن ــُه َل »: َيش  َأم ــا َقْطــُع الس 
 ََ لَـُة: فَـِ ن  الس ـاَعَة َل  (2)اْلِعيـرُ  يَْأِتي َعَلْيَك ِإل  قَِليلس  َحت ى َتْخُر ِإلَـى َمك ـَة بََّْيـِر َخِفيـرن  َوَأم ـا اْلَعيـْ

ــْيَن يَــدَ  ْي تـَُقــوُم  َحت ــى َيطُــوَف َأَحــدُُكْم ِبَصــَدقَِتِه  َل َيِجــُد َمــْن يـَْقبَـُلَهــا ِمْنــُه  ثُــم  لَــَيِقَفن  َأَحــدُُكْم بـَ
نَـــُه حِ  نَـــُه َوبـَيـْ َْ بـَيـْ   َجـــابس  َوَل تـَْرُجَمـــانس يـُتَــــْرِجُم لَـــُه  ثُـــم  لَيَـُقـــوَلن  لَـــُه: َألَـــْم ُأوتِـــَك َمـــاًل الل ــِه  لَـــْي

  فـََليَـُقــوَلن : بـََلــى  فـَيَـْنظُــُر َعــْن يَِميِنــِه فَــاَل فـََليَـُقــوَلن : بـََلــى  ثُــم  لَيَـُقــوَلن : َألَــْم ُأْرِســْل ِإلَْيــَك َرُســوًل 
ظُُر َعْن ِشَماِلِه َفاَل يـََرك ِإل  الن اَر  فـَْلَيت ِقـَين  َأَحـدُُكْم الن ـاَر َولَـْو ِبِشـق  َتْمـَرةن  يـََرك ِإل  الن اَر  ثُم  يـَنْ 

   .1413.رواه الب اره:  (3).«فَِ ْن َلْم َيِجْد فَِبَكِلَمةن طَي َبةن 

د   َعيين  َأ ا منوَسييى  -718 ن ــاِ، زََمــانس  َيطُــوُف الر ُجــُل لََيــْأتَِين  َعَلــى ال»قَيياَل:  َعيين  النَييخا
يَْأُخـُذَها ِمْنـُه  َويـُـَرك الر ُجـُل اْلَواِحـُد يـَْتبَـعُـُه َأْربـَعُـوَن  اِفيِه بِالص َدَقِة ِمْن الذ َهِب  ثُم  َل َيِجُد أحـدً 

اْمَرَأًة يـَُلْذَن بِِه 
َرِة الن َساءِ  (4)   .1414.رواه الب اره: . «ِمْن ِقل ِة الر َجاِل وََكثـْ

 بَاب: اتـ ُقوا الن اَر َوَلْو ِبِشق  َتْمَرةن  َواْلَقِليِل ِمْن الص َدَقةِ  -6

َن َريياراهد  -718 ييعنوٍل األ  إاَذا أََمَرنَييا باالَرييَدَقةا  ان  َ َييَق  قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا َمس 

                                                                                                  
  .2195 يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  و و طرم من  ديج أورله الرنف م وًك يف كتاب الفن   : .( 1)
 .القا  ة: أه (2)
  .3595أي  ا  نا يف أ اليج األنبياء/  .ورواه الب اره بسياا( 3)
 .يسترتن :أه (4)
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َأَ ييدننَا إاَن الس ييواا 
ييمن  (1)  َيينَياما

يي (2) اإَييَة أَل ييٍف. َيينرا ييهاحل  ال يَيييو َ  َلما يتن ال منييَد  َوإاَن لابَيع ها
.رواه الب يياره:  (3)

1416.    
َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -714 يييَ  اهللن َعني  يييد   َر ا يييَألن   َي َيييحل  جتَا يييرَأَقل َمَعَهيييا ابي َنتَيييانا َ َيييا َ س  : َلَت َيييت  ام  قَالَيييت 

ييييَر َم ييييرٍَق   ََأع  َي تينَهييييا إا  اعان ييييداه شيييييئً  َ قَاَميييييت  َتيي  َهييييا  مثن ني  ييييم  ما َهييييا  وملَ   َأ كن َ ابي َنتَييي  َها بيَيييي   يَاَ يييييا   َيَقَسييييَمتي 
بَير  نييهن   َيَقيياَل:  َ َ َرَجييت    َييَدَتَم النَييخا   نَييا  ََأت  َمــْن ابـُْتِلــَي ِمــْن َهــِذِه اْلبَـَنــاِت ِبَشــْيءن ُكــن  لَــُه »َعَ يي 

رً    .1418.رواه الب اره:  .«ِمْن الن ارِ  اِستـْ
 .5995.رواه الب اره:  . «فأحَسن إليهن  »: ةٍ ايَ وَ را  َودَال يفا . (86)

(4)
 

 بَاب: َفْضِل َصَدَقِة الش ِحيِح الص ِحيحِ  -7

د  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -715  َيَقيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها  َأه  الَرييَدَقةا  قَيياَل: َجيياَء َرجنييمل إاَن النَييخا
رً  َأْن َتَصد َ  َوَأْنَإ َصِحيحس َشِحيحس »اَل:   قَياأَع َظحلن َأج 

َتْخَشى اْلَفْقَر َوتَْأُمُل اْلَِّنَـى  َوَل تُْمِهـُل  (5)
َِا بـََلََّــِإ اْلُحْلُقــوَم  َحت ــى ِإ
.رواه الب يياره:  .«قـُْلــَإ: ِلُفــاَلنن َكــَذا  َوِلُفــاَلنن َكــَذا  َوقَــْد َكــاَن ِلُفــاَلنن  (6)

1419.    
َهيارَ َعن  َعاإاَشَة  -716 َ  اهللن َعني  د  ا د  : أََن بَيع يَة أَد َوا ا النَيخا يرَعن بايَ  قين  يَن لا نَيخا : أَيي نَيا َأس 

َلقن أَط يَوَ نَن يَيدً  «اَأْطَوُلُكن  يَدً »  قَاَل: احلننوقً  َرعنونَيَها  َ َكانَيت  َسيو  نَيا بَيع يدن:  (7) ا ََأَتينوا َقَريَبًة يَيي   َيَع ام 

                                                                                                  
 .ل قيا   يها ع ى السوا :وقيم  ييت بيل  لا يساا إليها من األمتعة :قيم (1)
 (.ي  ت احلمم باألجرق :أه) (2)
 ترير و يرك التيا    نيا بال -رمحيه اهلل-مين وجهي   اًميا وحتريرًا  وقيد أ يى الرينف  .أورل الب اره  ديج أ  مسعول  (3)

يعنوٍل و يو ميا رواه  ٍء َكثايرٍي  َيَقيالنوا :قَيالَ  َعين  َأىبا َمس  نَييا حننَامايمن  َ َجياَء َرجنيمل  َيَتَريَدَا باَشيى  منرَاإايى. َوَجيياَء  :َلَميا نَيبَلَيت  آيَيةن الَريَدَقةا كن
ناَ  سا الَرَدقَاتا َواَليايَن كَ  :َ َيا.  َينَيبََلتا  إاَن الَ َه َلَغىنا؟ َعن  يَباعا  :َرجنمل  َيَتَرَدَا باَراٍع  َيَقالنوا اَليايَن يَي  مابنوَن ال منَ ودعاَ  ماَن ال منؤ ما

َد نحل    ( . 1415. )الب اره: اآليَةَ  جيَادنوَن إاكَ جنه 
 ( .باب: رمحة الولد و قبي ه ومعانقته .4)

 . سره يف األيبم باحلرص الشديد :الشن (5)
 .ه يف األيبم  جرد ال عا  سر  (6)
 .ييهنأ :أه (7)
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يييَرَعَنا حلننوقًييي أََ َيييا َكانَيييت   .رواه الب ييياره: بايييها  وََكانَيييت  تنايييت  الَريييَدَقَة.  اطنيييوَل يَيييداَ ا الَريييَدَقةن  وََكانَيييت  َأس 
1425.    

َِا َتَصد َ  َعَلى َغِنِي َوُهَو َل يـَْعَلمُ  -2  بَاب: ِإ

ََ قَاَل رَُجـلس: َََ » قَاَل: أََن َرسنوَل الَ ها : َعن  َأ ا  نَريي رََق  -717 َتَصـد َقن  ِبَصـَدَقةن  َفَخـَر
ثُوَن: ُتُصـد َ  َعلَـى َسـاِر ن  فـََقـاَل: الل ُهـم  لَـَك  ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها ِفي يَِد َساِر ن  فََأْصَبُحوا يـََتَحـد 

ََ ِبَصــَدقَِتِه فـََوَضــَعَها ِفــي يَــَدْي زَانَِيــةن  فَ  ََتَصــد َقن  ِبَصــَدَقةن  َفَخــَر ثُوَن: اْلَحْمــُد  ََ َأْصــَبُحوا يـََتَحــد 
ََتَصـد َقن  ِبَصــَدَقةن  َفَخــ لَــَة َعلَـى زَانِيَــةن  فـََقــاَل: الل ُهـم  لَــَك اْلَحْمـُد  َعلَــى زَانِيَــةن  ََ ََ ُتُصـد َ  الل يـْ َر

ثُوَن: ُتُصـد َ  َعلَـى َغنِـِي   فـََقـاَل: الل ُهـم  لَـَك ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها ِفي يَـَدْي َغنِـِي  فََأْصـَبُحوا يـََتَحـد 
 : اْلَحْمــُد  َعَلــى َســاِر ن  َوَعَلــى زَانَِيــةن  َوَعَلــى َغِنــِي  فَــأُِتَي  َفِقيــَل لَــُه: َأم ــا َصــَدقـَُتَك َعَلــى َســاِر ن

  َوَأم ـا اْلََّنِـيع: فـََلَعل ـُه فـََلَعل ُه َأْن َيْسَتِعف  َعْن َسرِقَِتِه  َوَأم ا الز انَِيُة: فـََلَعل َهـا َأْن َتْسـَتِعف  َعـْن زِنَاَهـا
يـَْعَتِبرُ 
   .1421.رواه الب اره:  .«فـَيـُْنِفُق ِمم ا َأْعطَاُه الل هُ  (1)

َِا َتَصد َ  َعَلى ابِْنِه َوُهَو َل َيْشُعرُ  -9  بَاب: ِإ

ه  َوَت َييَت َع َييَ  أَنَييا َوَأ ا َوَجييدد  قَيياَل: بَايَيع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َمع يينا ب يينا يَبايييَد  -712
يييٍم يفا  َيييا   َيَوَ يييَعَها عان يييَد َرجن يييرََ  َلنَيييانارَي يَيَتَريييَدان تا   َيييأَن َكَي ا  َوَتايَبيييم تن إالَي يييها  وََكييياَن َأ ا يَباييييدن َأت 

َييا   َيَقيياَل: َوال َييها َمييا إايَيياَك أََرل تن  َ َ ايَبييم   ئ ييتن  ََأَتييي  ينَها   َأَ َيي تنييهن تا دا  َ جا ييجا تنهن إاَن َرسنييولا ال َييها ال َمس 
 :1422.رواه الب اره:  .«َلَك َما نـََوْيَإ يَا يَزِيُد  َوَلَك َما َأَخْذَت يَا َمْعنُ »   َيَقاَل .  

 بَاب: َمْن َأَمَر َخاِدَمُه بِالص َدَقِة  َوَلْم يـَُناِوْل بِنَـْفِسهِ  -11

َهاَعن  َعاإاَشَة  -719 َ  اهللن َعني  : قَا َر ا َِا َأنـَْفَقْإ اْلَمْرَأُة ِمْن طََعـاِم »: َل َرسنولن الَ ها قَاَلت  ِإ
ــَر ُمْفِســَدةن  َكــاَن َلَهــا َأْجُرَهــا ِبَمــا َأنـَْفَقــْإ  َوِلَزْوِجَهــا َأْجــُرُه ِبَمــا َكَســَب  َولِْلَخــاِزِن ِمْثــلُ   بـَْيِتَهــا َغيـْ

ُقُص بـَْعُضُهْم َأْجَر بـَْع ن َشْيئً    . 1425ب اره: .رواه ال. «اَِِلَك  َل يـَنـْ

                                                                                                  
 .يتيكر من العرق :أه (1)
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 بَاب: َل َصَدَقَة ِإل  َعْن َظْهِر ِغًنى -11

بَاٍ   -781 د   َعن  َ كايحلا ب نا  ا ـرس ِمـْن اْليَـِد السعـْفَلى »قَاَل:  َعن  الَنخا اْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ
(1) 

ــُر الص ــَدَقِة َعــْن َظْهــِر ِغًنــى  َوابْــَدْأ ِبَمــْن تـَُعــوُل  َوَخيـْ
ــُه الل ــُه  َوَمــْن َيْســتَـَِّْن َوَمــْن َيْســ (2) تَـْعِفْف يُِعف 

  .1427.رواه الب اره:  .«يـَُِّْنِه الل هُ 
ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن َرسنييوَل ال َييها  -781 ن ييَرا   َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر َر ا ييَو َع َييى ال ما قَيياَل َو ن

يييأََلةَ  ـــا ِهـــَي »: َوذََكيييَر الَريييَدَقَة َوالتَيَعف يييَف َوال َمس  ـــُد اْلُعْلَي ـــْفَلى  فَاْلَي ـــِد السع ـــْن اْلَي ـــرس ِم ـــا َخيـْ ـــُد اْلُعْلَي اْلَي
  .1429.رواه الب اره:  .«َيُد السعْفَلى ِهَي الس ائَِلةُ اْلُمْنِفَقُة  َوالْ 

 بَاب: الت ْحرِيِ  َعَلى الص َدَقِة َوالش َفاَعِة ِفيَها -18

إاَذا َجيييياَءهن الَسيييياإامن  أَو  طن ابَييييت  إالَي ييييها  َن َرسنييييولن ال َييييها قَيييياَل: َكييييا َعيييين  َأ ا منوَسييييى  -788
.رواه الب ييياره:  (3).«َمـــا َشـــاءَ  اْشـــَفُعوا تـُـــْؤَجُروا  َويـَْقِضـــي الل ـــُه َعلَـــى ِلَســـاِن نَِبي ـــِه »َ اَجييةل  قَييياَل: 

1432.    

َاَء  -788 َهاَعن  َأي  َ  اهللن َعني  : قَاَل يا النَ  َر ا  (4).«َل تُوِكي فـَُيوَكى َعَلْيكِ »: خا  قَاَلت 

   .1433.رواه الب اره:  .«َل ُتْحِصي فـَُيْحِصَي الل ُه َعَلْيكِ »َويفا راَوايٍَة: 

 بَاب: الص َدَقِة ِفيَما اْسَتطَاعَ  -18

.رواه الب ياره: . «إِ َمـا اْسـَتطَعْ  (6)فـَيُـوِعَي الل ـُه َعَلْيـِك  اْرَضـِخي (5)َل تُـوِعي»َويفا راَوايٍَة:  -784

                                                                                                  
 .وعن احلسن أ ا الانعة   سر ا يف احلديج بأ ا اآلتيق (1)
 .كأنه ي ر  ت ف الظهر   داإًدا :أه (2)
ؤمن  بعهيهحل   وسيأِت يف كتاب األلب/ بياب:  عياون الي2517 يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  و و طرم من  : .( 3)

 .  بعًها
 .كىن عن ذل  بالربط   ك  هيق  ع ى نفس  يف النفقة :أه (4)
 .أه ك ترى (5)
 (.بغري إجيام ما لمت قالرق مست يعة  أنفق :العىن)  .الر   و و الش ء الق يم بالنسبة لغريه  أع  :أه (6)
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1434  .  

 
 

 بَاب: َمْن َتَصد َ  ِفي الش ْرِ  ثُم  َأْسَلمَ  -14

بَاٍ   -785 يَياَء كنن يتن َأَتَنَيجن  َعن  َ كايحلا ب نا  ا : يَيا َرسنيوَل ال َيها  أَرَأَي يَت َأش  قَاَل: قين  يتن
َيا  (1) تا

ين  يَبيَدَقٍة  أَو  َعَتاقَييٍة  وَ  َا ا ايَيةا  ما ييٍر   َيَقياَل النَيخا  يفا اع  ين  َأج  يحٍل   َيَهييم   ايَهيا ما يَ ةا َر ا َأْســَلْمَإ »: يبا
  . 1436.رواه الب اره:  .«َعَلى َما َسَلَف ِمْن َخْيرن 

َر ُمْفِسدن  -15 َِا َتَصد َ  بَِأْمِر َصاِحِبِه َغيـْ  بَاب: َأْجِر اْلَخاِدِم ِإ

د   َعيين  َأ ا منوَسييى  -786 ــُذ »اَل: قَيي َعيين  النَييخا ــيُن ال ــِذي يـُْنِف َِم َْ ــِلُم ا  -اْلَخــاِزُن اْلُمْس
بِــِه نـَْفُســُه  فـََيْدفـَُعــُه ِإلَــى ال ــِذي أُِمــَر لَــُه بِــِه   ا  طَي بًــاُمــَوفـ رً  َمــا أُِمــَر بِــِه  َكــاِماًل  -يـُْعِطــي  َورنَ َيا قَيياَل:

قـَْينِ    . 1438.رواه الب اره:  .«َأَحُد اْلُمَتَصد 

  .5.ال يم: اْلية فََأم ا َمْن َأْعَطى َواتـ َقىْوِل الل ِه تعالى: بَاب: قَـ  -16

َ : َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -787 ــاُد ِفيــِه  ِإل  ملكــان »قَيياَل:  أََن النَييخا ــْومن ُيْصــِبُح اْلِعَب َمــا ِمــْن يـَ
 .«اتـََلًفـ ا  َويـَُقوُل اْْلَخـُر: الل ُهـم  َأْعـِ  ُمْمِسـكً اَخَلفً  ايـَْنزَِلِن  فـَيَـُقوُل َأَحُدُهَما: الل ُهم  َأْعِ  ُمْنِفقً 

   .1442.رواه الب اره: 
 بَاب: َمَثُل اْلَبِخيِل َواْلُمَتَصد  ِ  -17

ييَص َرسنييوَل ال َييها : وَعن ييهن  -782 :  أَنَييهن يَا ــْيِن  »يَيقنييولن ــِل رَُجَل ــُل اْلَبِخيــِل َواْلُمْنِفــِق  َكَمَث َمَث
ِمْن َحِديدن  ِمْن ثُِدي ِهَما ِإَلى تـََراِقيِهَما  فََأم ـا اْلُمْنِفـُق: فَـاَل يـُْنِفـُق ِإل  َسـبَـََّإْ  (2)َتانِ َعَلْيِهَما ُجب  

(1)- 

                                                                                                  
 .وأرال طر  اإلمث  أ رر :أه (1)
 .ويقال بالنون  الثياب مشمرًاو   ما ق ص من    ثنية جبة (2)
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َعَلى ِجْلِدِه  َحت ى ُتْخِفَي بـََنانَـُه  -َوفـََرْت  :أَو  
َوتـَْعُفـَو َأثـَـَرُه. َوَأم ـا اْلَبِخيـُل: فَـاَل يُرِيـُد َأْن يـُْنِفـَق  (2)

  . 1443.رواه الب اره:  .«ِإل  َلزَِقْإ ُكلع َحْلَقةن َمَكانـََها  فـَُهَو يـَُوس ُعَها َوَل تـَت ِسعُ  ائً شي

ْليَـْعَمْل بِاْلَمْعُروفِ  -12  بَاب: َعَلى ُكل  ُمْسِلمن َصَدَقةس  َفَمْن َلْم َيِجْد فـَ

د   َعيين  َأ ا منوَسييى  -789 ــ»قَيياَل:  َعيين  النَييخا ــى ُك َ  «ل  ُمْســِلمن َصــَدَقةس َعَل  َيَقييالنوا: يَييا نَييخا
َفـُع نـَْفَسـُه َويـََتَصـد  ُ »الَ ها  َ َمن  ملَ  جيَاد   قَاَل:  يُِعـيُن »قَيالنوا:  َيإان  ملَ  جيَايد   قَياَل:  «يـَْعَمُل بِيَـِدِه  فـَيَـنـْ
ــر   فـَْليَـعْ »قَييالنوا:  َييإان  ملَ  جيَاييد   قَيياَل:  «َِا اْلَحاَجــِة اْلَمْلُهــوفَ  ــْن الش  ــاْلَمْعُروِف  َوْلُيْمِســْك َع ــْل ِب َم

  . 1445.رواه الب اره:  .«فَِ نـ َها َلُه َصَدَقةس 

 بَاب: َقْدُر َكْم يـُْعَطى ِمْن الز َكاِة َوالص َدقَِة  َوَمْن َأْعَطى َشاةً  -19

َهيياَعيين  أن د َع ايَييَة  -781 ييَ  اهللن َعني  : بنعاييَج إاَن ننَسييي   َر ا َن َرييارايَةا باَشيياٍق   ََأر َسييَ ت  إاَن قَالَييت  َبَة األ 
َهيياَعاإاَشييَة  ييَ  اهللن َعني  َهييا   َيَقيياَل النَييخا   َر ا ني  : َك  إاَك َمييا أَر َسييَ ت  باييها  «ِعْنــدَُكْم َشــْيءس »: ما  َيقن  ييتن

َهاِت  فـََقْد بـََلََّْإ َمِحل َها»ننَسي َبةن مان   ا  َ  الَشاقا   َيَقاَل: 
(3)

   .1446.رواه الب اره:  .«

 ِفي الز َكاةِ  (4)بَاب: اْلَعْر ِ  -81

781-  ٍَ يييٍر َعييين  أَنَييي َوَمـــْن بـََلََّـــْإ »: َكتَيييَت لَيييهن الَييييتا أََميييَر ال َيييهن َرسنيييوَلهن : : أََن أَبَيييا َبك 
ـــُإ لَبُـــونن  (5)َصـــَدقـَُتُه بِْنـــَإ َمَخـــا ن  َهـــا تـُْقبَـــُل ِمْنـــُه  َويـُْعِطيـــِه فَِ نـ   (6)َولَْيَســـْإ ِعْنـــَدُه  َوِعْنـــَدُه بِْن

َأْو َشاتـَْيِن  فَـِ ْن لَـْم َيُكـْن ِعْنـَدُه بِْنـُإ َمَخـا ن َعلَـى َوْجِهَهـا  َوِعْنـَدُه  اِعْشرِيَن درهمً  (7)اْلُمَصد  ُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 أه كم ت. (1)
 .أيببعه :أه (2)
 (.دال عنها  كحل الردقة ا رمة ع   ويبارت ي  لًك  :أه  بكسر الهم ة يقص ع ى الكان والبمان) (3)
 (.الرال به ما عدا النقدين) (4)
 .   اليت مح ت أمها و   يف السنة الثانية (5)
 . الثالثةمن أسنان اإلبم ما لتم يف (6)
 .والردا بالتشديد اليه يع يها وقد  فف أيًها  الردا بالت فيف  و اليه يتون العمم ع ى الردقة (7)
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َْ َمَعُه َشْيءس    . 1448.رواه الب اره:  .«اْبُن لَُبونن  فَِ ن ُه يـُْقَبُل ِمْنُه  َولَْي

  ُيْجَمُع بـَْيَن ُمْفَتر ن َوَل يـَُفر ُ  بـَْيَن ُمْجَتِمعن بَاب: َل  -81

ييٍر : َوَعن ييهن  -788 ــْيَن »: َكتَييَت لَييهن الَيييتا  َيييَرَض َرسنييولن ال َييها : أََن أَبَييا َبك  َوَل ُيْجَمــُع بـَ
  . 1455.رواه الب اره:  .«ُمتَـَفر  ن  َوَل يـَُفر ُ  بـَْيَن ُمْجَتِمعن  َخْشَيَة الص َدَقةِ 

نَـُهَما بِالس وِي ةِ  -88  بَاب: َما َكاَن ِمْن َخِليطَْيِن فَِ نـ ُهَما يـَتَـَراَجَعاِن بـَيـْ

يييٍر  -788 ـــْن »: َكتَيييَت لَيييهن الَييييتا  َييييَرَض َرسنيييولن ال َيييها : َويفا راَوايَيييٍة: أََن أَبَيييا َبك  ـــا َكـــاَن ِم َوَم
  . 1451.رواه الب اره:  .«نَـُهَما بِالس ِوي ةِ فَِ نـ ُهَما يـَتَـَراَجَعاِن بـَيْـ  (1)َخِليطَْيِن 

ِبلِ  -88  بَاب: زََكاِة اإْلِ

راهد  -784 ييييرَقا   َيَقيييياَل:  َسييييَأَل َرسنييييوَل ال َييييها  اأََن أَع رَاباي يييي: َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد اخل نييييد  َعيييين  ا  اج 
فَاْعَمـْل ِمـْن »قَاَل: نَيَعيحل   قَياَل:  «َصَدقـَتَـَها  َوْيَحَك  ِإن  َشْأنـََها َشِديدس  فـََهْل َلَك ِمْن ِإِبلن تـَُؤد ي»

  . 1452.رواه الب اره: . «اِمْن َعَمِلَك َشْيئً  (3)فَِ ن  الل َه َلْن يَِتَر َ  (2)َورَاِء اْلِبَحاِر 

 بَاب: َمْن بـََلََّْإ ِعْنَدُه َصَدَقُة بِْنِإ َمَخا ن َولَْيَسْإ ِعْنَدهُ  -84

785-  ٍَ ييٍر  أَنَ : َعيين  أَنَيي : َكتَييَت لَييهن َ رايَهييَة الَرييَدَقةا  الَيييتا أََمييَر ال َييهن َرسنييوَلهن  أَبَييا َبك 
ــةس » ــَدُه ِحق  ــَدُه َجَذَعــةس  َوِعْن ــِة  َولَْيَســْإ ِعْن ــِل َصــَدَقُة اْلَجَذَع ِب ــْن اإْلِ ــَدُه ِم ــْإ ِعْن ــْن بـََلََّ َم

ــا  (4) فَِ نـ َه
. َوَمـْن بـََلََّـْإ ِعْنـَدُه اَها َشاتـَْيِن ِإْن اْستَـْيَسَرتَا لَـُه  َأْو ِعْشـرِيَن درهًمـتـُْقَبُل ِمْنُه اْلِحق ُة  َوَيْجَعُل َمعَ 

يـــِه َصـــَدَقُة اْلِحق ـــِة  َولَْيَســـْإ ِعْنـــَدُه اْلِحق ـــُة  َوِعْنـــَدُه اْلَجَذَعـــُة  فَِ نـ َهـــا تـُْقبَـــُل ِمْنـــُه اْلَجَذَعـــُة  َويـُْعطِ 

                                                                                                  
 .واخل  اء الشركاء  شريك  :أه (1)
 أه: البلل.( 2)
 .لن ينقر  :أه (3)
 -بالهييحل- ومجعهييا  قييق  يييمييييت بيييل  أل ييا اسييتيقت الركييوب والتيم :قيييم   يي  اليييت لت ييت يف رابييص سيينة ميين اإلبييم (4)

 .و قاإق -بالكسر-و قاا 
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تـَْيِن. َوَمْن بـََلََّْإ ِعْنـَدُه َصـَدَقُة اْلِحق ـِة  َولَْيَسـْإ ِعْنـَدُه ِإل  بِْنـُإ َأْو َشا ااْلُمَصد ُ  ِعْشرِيَن درهمً 
. َوَمْن بـََلََّْإ َصـَدقـَُتُه بِْنـَإ الَُبونن  فَِ نـ َها تـُْقَبُل ِمْنُه بِْنُإ لَُبونن  َويـُْعِطي َشاتـَْيِن َأْو ِعْشرِيَن درهمً 

َأْو َشـاتـَْيِن. َوَمـْن  اتـُْقَبُل ِمْنُه اْلِحق ُة  َويـُْعِطيِه اْلُمَصـد ُ  ِعْشـرِيَن درهًمـ لَُبونن  َوِعْنَدُه ِحق ةس  فَِ نـ َها
ـــُإ  ـــُه بِْن ـــُل ِمْن ـــا تـُْقَب ـــُإ َمَخـــا ن  فَِ نـ َه ـــَدُه بِْن ـــَدُه  َوِعْن ـــونن  َولَْيَســـْإ ِعْن ـــَإ لَُب ـــْإ َصـــَدقـَُتُه بِْن بـََلََّ

   .1453.رواه الب اره:  .«َأْو َشاتـَْينِ  اَمَخا ن  َويـُْعِطي َمَعَها ِعْشرِيَن درهمً 

 بَاب: زََكاِة اْلَََّنمِ  -85

ٍر َوَعن هن  -786 َري نا: : أََن أَبَا َبك   َكَتَت َلهن َ َيا ال كاَتاَب  َلَما َوَجَههن إاَن ال َبي 
يحلا  حلا الَ ها الَرمح َنا الَر ا  باس 

َييا َرسنييوَلهن   َرسنييولن ال َييها  َ ييياها َ رايَهييةن الَرييَدَقةا  الَيييتا  َيييَرضَ  يي اماَ   َوالَيييتا أََمييَر ال َييهن تا َع َييى ال منس 
: قَيَها َ َل يينع طا َها  َي  يينع  اَها  َوَمن  سنئاَم  َيو  ها  َ َمن  سنئاَ َها مان  ال منس  اماَ  َعَ ى َوج 

ِبِل َفَما ُدونـََها ِمْن اْلََّنَ » َِا بـََلََّـْإ َخْمًسـِفي َأْرَبعن َوِعْشرِيَن ِمْن اإْلِ ْن َشـاةس  ِإ  اِم  ِمـْن ُكـل  َخْمـ
َِا بـََلََّـْإ ِسـت   ْن َوَثاَلثِـيَن َفِفيَهـا بِْنـُإ َمَخـا ن أُنـْثَـى  فَـِ  ْن  اَوِعْشرِيَن ِإَلى َخْم َوَثاَلثِـيَن ِإلَـى َخْمـ

ـــْإ ِســـت   َِا بـََلََّ ـــِ  ـــى  َف ـــونن أُنـَْث ـــُإ لَُب ـــا بِْن ـــيَن َفِفيَه ـــي اَوَأْربَِع ـــُة َوَأْربَِع ـــةس َطُروَق ـــا ِحق  ـــى ِســـت يَن َفِفيَه َن ِإَل
َِا بـََلََّـْإ  (1)اْلَجَمِل  ْن َوَسـْبِعيَن َفِفيَهـا َجَذَعـةس  فَـِ  َِا بـََلََّـْإ َواِحـَدًة َوِسـت يَن ِإلَـى َخْمـ يَيع ي ا  -فَِ 

َِا بـََلََّـْإ ِإْحـَدك  اِست   - َوِتْسـِعيَن ِإلَـى ِعْشـرِيَن َوِمائَـةن  َوَسْبِعيَن ِإَلى ِتْسِعيَن َفِفيَهـا بِْنتَـا لَبُـونن  فَـِ 
َِا زَاَدْت َعَلــى ِعْشــرِيَن َوِمائَــةن  َفِفــي ُكــل  َأْربَِعــيَن بِْنــُإ لَبُــونن   َفِفيَهــا ِحق َتــاِن َطُروقـََتــا اْلَجَمــِل  فَــِ 

ِبِل فـَلَ  َْ ِفيَها َصَدَقةس  ِإل  َأْن َيَشـاَء َوِفي ُكل  َخْمِسيَن ِحق ةس  َوَمْن َلْم َيُكْن َمَعُه ِإل  َأْرَبعس ِمْن اإْلِ ْي
َِا بـََلََّْإ َخْمسً  ِبِل َفِفيَها َشاةس.  ارَبـعَها  فَِ   ِمْن اإْلِ

َِا زَاَدْت  (2)َوِفــي َصــَدَقِة اْلََّــَنِم: ِفــي َســائَِمِتَها َِا َكانَــْإ َأْربَِعــيَن ِإلَــى ِعْشــرِيَن َوِمائَــةن َشــاةس  فَــِ  ِإ
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َِا زَاَدْت َعَلى ِمائـَتَـْيِن ِإلَـى ثَـاَلِث ِمائَـةن َفِفيَهـا ثَـاَلثس َعَلى ِعْشرِيَن َوِمائَةن    ِإَلى ِمائـَتَـْيِن شاتان  فَِ 
َِا َكانَـْإ َسـائَِمةُ  َِا زَاَدْت َعَلى َثاَلِث ِمائَـةن َفِفـي ُكـل  ِمائَـةن َشـاةس  فَـِ  الر ُجـِل نَاِقَصـًة ِمـْن َأْربَِعـيَن  فَِ 

َْ ِفي  َها َصَدَقةس ِإل  َأْن َيَشاَء رَبـعَها. َشاًة َواِحَدًة  فـََلْي
َْ ِفيَهـــا َشـــْيءس ِإل  َأْن َيَشـــاَء  َوِفـــي الر ق ـــِة رُبْـــُع اْلُعْشـــِر  فَـــِ ْن لَـــْم َتُكـــْن ِإل  ِتْســـِعيَن َوِمائَـــًة فـََلـــْي

  . 1454.رواه الب اره:  .«رَبـعَها

ْس  ِإل   بَاب: َل تـُْؤَخُذ ِفي الص َدَقِة َهرَِمةس  َوَل  -86 َِاُت َعَوارن  َوَل تـَْي
 َما َشاَء اْلُمَصد  ُ 

ييٍر : َوَعن يهن  -787 َُ »: َكتَييَت لَيهن الَرييَدَقَة  الَيييتا أََمييَر ال َييهن َرسنيوَلهن  أََن أَبَييا َبك  َوَل ُيْخــَر
َِاُت َعَوارن  (1)ِفي الص َدَقِة َهرَِمةس  ْس  ِإل  َما َشا (2)َوَل    . 1455.رواه الب اره:  .«َء اْلُمَصد  ُ َوَل تـَْي

 بَاب: َل تـُْؤَخُذ َكَراِئُم َأْمَواِل الن اِ، ِفي الص َدَقةِ  -87

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: َ ييدايجن بَيع ييجا منَعيياٍذ إان ال ييَيَمنا  َيَقييَد   -782 َعيينا اب يينا َعبَيياٍس َر ا
َويفا  ييياها  (3)

يراها: . «َعلَـى قـَـْومن َأْهـِل ِكتَـابن  ِإن َك تـَْقَدمُ »الردوايَةا قَاَل:  َ قَياَل يفا آتا َوتـَـَو    »َوذََكيَر بياقا  احلَيدايجا  مثن
(4)َكَرائَِم َأْمَواِل الن ا،ِ 

   .1458.رواه الب اره:  .«

َقَاِربِ  -82  بَاب: الز َكاِة َعَلى اَْ

َا ب ينا َمالاي ا  -789 ثَيي َعن  أََن َن َريارا باال َمداينَيةا َمياًك قَياَل: َكياَن أَبنيو طَ  َييَة َأك  ين  خَن يٍم   َر األ  ما
رنَ ييياَء  َوالايييها إالَي يييها بَييي  وََكييياَن َأَ يييت  أَم 
دا  وََكييياَن َرسنيييولن ال َيييها  (5) يييجا باَ َة ال َمس  يييتَيق  تن نَها   وََكانَيييت  منس  يَيييد 
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:  َيَ َمييا أنن بالَييت  َ يي َل يين  َميياٍء  ايَهييا طَيدييٍت. قَياَل أَنَيي يَربن ما يَييةن: َوَيش  َييا ياها اآل  َ َ ييَن  ينن فاقنييوا  ا لَين   َينَييالنوا ال ييرا
 َيَقييياَل: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  إاَن ال َيييَه  َيبَييياَرَك  قَييياَ  أَبنيييو طَ  َييييَة إاَن َرسنيييولا ال َيييها   92.آل عميييران:  تناب يييونَ 

 : َ َ َن  ينن فاقنوا  اَ َو َيَعاَن يَيقنولن يَوايا إاَيَ بَييي رنَ ياَء  َوإانَيَهيا يَبيَدَقةل  ا تناب يونَ َلن   َيَنالنوا ال را َوإاَن َأَ يَت أَم 
َرَ يا عان يَد ال َييها  َ َهيع َها يَيا َرسنيوَل ال َيها َ ي ييجن أَرَاَك ال َيهن. قَياَل:  َيَقياَل رَ  سنيولن ال َييها لا َيها  أَر جنيو باَرَ يا َوذنت 

 :«  َِِلَك َمالس رَاِبحس َِِلَك َمالس رَاِبحس  َوَقْد َسِمْعُإ َما قـُْلَإ  َوِإن ي َأَرك َأْن َتْجَعَلَها ِفـي َبخن  
َقْـــَربِينَ  َْ ييها.  «ا .رواه  َيَقيياَل أَبنييو طَ  َيييَة: أَ ي َعييمن يَييا َرسنييوَل ال َييها   َيَقَسييَمَها أَبنييو طَ  َيييَة يفا أَقَاراباييها َوبَيي ا َعمد
  . 1461الب اره: 

راهد َعييين  َأ ا َسييي -741 د عايٍد اخل نيييد  يييرنو ا النَيييخا إاَن ال منَريييَ ى  َيَقيييَدَ   : َ دايثنيييهن يفا تن
ويفا  (1)
يَتأ ذانن َعَ ي يها  يعنوٍل  َ س  يرَأَقن اب ينا َمس  َ قاييَم: يَيا   ياها الَروايَةا قَاَل:  َيَ َما يَباَر إاَن َمن بالاها  َجاَءت  َديي َنتن  ام 

عنوٍل  قَياَل:  «َأيع الز يَاِنِب »َديي َنتن   َيَقاَل:  َرسنوَل الَ ها  َ ياها  رَأَقن اب نا َمس   «نـََعْم  اْئَذنُوا َلَها»َ قايَم: ام 
َ ال َيييها  إانَيييَ  أََمييير َت ال يَييييو َ  باالَريييَدَقةا  وََكييياَن عان يييداه  ن اييي ؟ يا   َيييَأَرل   : يَيييا نَيييخا تن أَن   َيييأنذاَن َ َيييا  قَالَيييت 

عنوٍل: أَنَهن َوَوَلَدهن َأَ يق  َمين  َ َريَدق تن بايها َع َيي هاحل    َيَقياَل النَيخا   أََ َرَداَ  َصـَدَ  »: باها   َيَبَعحَل اب نن َمس 
   .1462.رواه الب اره:  .«اْبُن َمْسُعودن  َزْوُجِك َوَوَلُدِ  َأَحقع َمْن َتَصد ْقِإ بِِه َعَلْيِهمْ 

َْ َعَلى اْلُمسْ  -89  ِلِم ِفي فـََرِسِه َصَدَقةس بَاب: لَْي

َْ َعَلـــى اْلُمْســـِلِم ِفـــي فـََرِســـِه َوُغاَلِمـــِه »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -741 لَـــْي
  . 1463.رواه الب اره:  .«َصَدَقةس 

 الص َدَقِة َعَلى اْلَيَتاَمى :بَاب -81
راَه  -748 َ أََن ا: َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد اخل نييييد  ييييَنا  لنَييييخا ن ييييَرا  َوَجَ س  ََ َذاَت ييَييييو ٍ  َع َييييى ال ما َج َيييي

لَييهن   َيَقيياَل:  نـَْيا َوزِيَنِتَهــا»َ و  ــا َأَخــاُف َعَلــْيُكْم ِمــْن بـَْعــِدي َمــا يـُْفــَتُح َعَلــْيُكْم ِمــْن َزْهــَرِة الــدع  «ِإن ــي ِمم 
يرن باال َيي    َ قاييَم لَيهن: َميا َشيأ ننَ    نَك ديحلن َشيرد  َ َسيَكَت النَيخا   َيَقاَل َرجنمل: يَيا َرسنيوَل ال َيها  أََو يَيأ ِتا اخل 
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 َ ييييَبلن َعَ ي ييييها  قَييييياَل: َ َمَسييييَن َعن ييييهن الر َ َهييييياَء  النَييييخا ييييَ    َيرَأَيي نَييييا أَنَيييييهن يينني  َوَك ينَك دمن
َأيْـــــَن » َيَقيييياَل:  (1)

ــاِئُل  ييَدهن   َيَقيياَل:  «الس  َــ»وََكأَنَييهن محَا ــلُ ِإن ــُه َل ي ــُع يـَْقُت ــا يـُْنِبــُإ الر بِي ــر   َوِإن  ِمم  ــُر بِالش  ْأِتي اْلَخيـْ
َأْو  (2)

ِْ   (4)ِإل  آِكلَـَة اْلَخْضـَراِء  (3)يُِلمع  َِا اْمتَـد ْت َخاِصـَرتَاَها  اْسـتَـْقبَـَلْإ َعـْيَن الش ـْم َأَكلَـْإ َحت ـى ِإ
فـَثـََلطَـــْإ 
فَـــِنْعَم َصـــاِحُب اْلُمْســـِلِم َمـــا  (6)ْلَمـــاَل َخِضـــَرةس ُحْلـــَوةس َوبَالَـــْإ  َورَتـََعـــْإ  وِإن  َهـــَذا ا (5)

َوِإنـ ُه َمـْن يَْأُخـُذُه بََّْيـِر  - أَو  َكَميا قَياَل النَيخا   - (7)َأْعَطى ِمْنـُه اْلِمْسـِكيَن َواْلَيتِـيَم َوابْـَن الس ـِبيلِ 
   .1465.رواه الب اره:  .«َعَلْيِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  اَحق ِه  َكال ِذي يَْأُكُل َوَل َيْشَبُع  َوَيُكوُن َشِهيدً 

َيـَْتاِم ِفي اْلَحْجرِ  -81 َْ َِ َوا  بَاب: الز َكاِة َعَلى الز ْو

نتَيَقيييدد ن قريبًييي -748
يييَ  اهللن َعني هنَميييا َ يييدايثنها ال يييعنوٍل َر ا يييرَأَقا َعب يييدا ال َيييها اب ييينا َمس   (8) اَعييين  َديي نَيييَت  ام 

د َوقَاَلت  يفا   َن َريارا َع َيى ال بَيابا  َ اَجتينَهيا ياها الردوايَةا: ان  ََ ق تن إاَن النَيخا ين  األ  يرَأًَق ما تن ام     َيَوَجيد 
 َ َنا باَللل   َيقن  َنا: َسم  الَنخا ث من َ اَجيتا  َ َمَر َعَ يي  : َأجَي باهما

ي  َوأَيي تَياٍ  يا  َعي د  (9) أَن  أنن فايَق َع َيى َدو جا
راه  َ َسأََلهن   َيَقاَل: يفا    . 1466.رواه الب اره:  .«نـََعْم َلَها َأْجَراِن: َأْجُر اْلَقَرابَِة  َوَأْجُر الص َدَقةِ » َ ج 

رل أَن  أنن فايَق َع َيى بَي ا َأ ا َسيَ َمَة   َعن  أن د َسَ َمَة  -744 َ َأج  : يَا َرسنوَل الَ ها  َأيا : قين  تن قَاَلت 
َ   َيَقاَل: إاَ َا  ن     .1467.رواه الب اره:  .«َأْنِفِقي َعَلْيِهْم  فـََلِك َأْجُر َما َأنـَْفْقِإ َعَلْيِهمْ »حل  َب ا

 
                                                                                                  

 . و عرا احلمى (1)
 . ب ت الدابة إذا أك ت الرعى  يت  نتف  ب نها  تموت :يقال( . 2842)الب اره:  «يَيق تنمن َ َب ًا».َويفا راَوايٍَة:  (2)
 .يقرب من القتم :أه (3)
 .كثر منه ألنه يبق   يه تهرق ورطوبة يه و الرال ما له أيبم تاإص يف األرض  الاشية  شته :قال األد ره (4)
 .الرجيص السهم -بسكون الل - والث ط  س يت :أه (5)
 .واخلهر من النبات الرتص ال ره  ناعمة مشتهاق :أه (6)
 .ي  ابًنا  ا للدمته  ا   و السا ر (7)
 .   745باب: البكاق ع ى األقارب/  ديج رقحل .( 8)
 .أيكف  :أه (9)
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َوِفي الر قَاِب َواْلََّارِِميَن َوِفي َسِبيِل بَاب: قـَْوِل الل ِه تعالى:  -88

  65.التوبة: الل هِ 

ييٍم  َوَتالايدن  سنيولن ال َيها قَياَل: أََميَر رَ  َعن  َأ ا  نَريي يرََق  -745 باالَريَدَقةا  َ قاييَم: َمنَيَص اب ينن مجَا
َمـا يـَـْنِقُم ابْـُن َجِميـلن » :ب نن ال َولايدا  َوَعَباسن ب نن َعب دا ال من َ اتا   َيَقياَل النَيخا  

 اِإل  َأنـ ُه َكـاَن فقيـرً  (1)
ــدس  ــا َخاِل ــاُه الل ــُه َوَرُســولُُه  َوَأم  ــدً فََأْغَن ــِ ن ُكْم َتْظِلُمــوَن َخاِل َْ َأْدرَاَعــهُ ا: َف ــَب ــْد اْحَت ــَدهُ    َق ِفــي  (2)َوَأْعُت

ُلَهــا َســِبيِل الل ــِه  َوَأم ــا اْلَعب ــاُ، بْــُن َعْبــِد اْلُمط ِلــِب: فـََعــمع َرُســوِل الل ــِه    َفِهــَي َعَلْيــِه َصــَدَقةس َوِمثـْ
   .1468.رواه الب اره: . «َمَعَها

 ِلْسِتْعَفاِف َعْن اْلَمْسأَلَةِ بَاب: ا -88

راهد  -746 َن َرارا َسيأَلنوا َرسنيوَل ال َيها  اأََن نَاسً : َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  َ  مان  األ   ََأع  َيا نحل   مثن
َ َسأَلنوهن  ََأع  َا نحل   َ َن نَفادَ  ُن ِعْنِدي ِمـْن َخْيـرن فـَلَـْن َما َيُكو »َما عان َدهن   َيَقياَل:  َسأَلنوهن  ََأع  َا نحل   مثن

َعْنُكْم  َوَمْن َيْستَـْعِفْف يُِعف ـُه الل ـُه  َوَمـْن َيْسـتَـَِّْن يـَُّْنِـِه الل ـُه  َوَمـْن يـََتَصـبـ ْر ُيَصـبـ ْرُه الل ـُه   (3)َأد ِخَرهُ 
رً    . 1469.رواه الب اره:  .«َوَأْوَسَع ِمْن الص ْبرِ  اَوَما ُأْعِطَي َأَحدس َعطَاًء َخيـْ

ــــَذ »قَيييياَل:  أََن َرسنييييوَل ال َييييها : َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -747 َْن يَْأُخ ــــِدِه  ََ ــــي بَِي َوال ــــِذي نـَْفِس
ــرس لَــُه ِمــْن َأْن يَــْأِتَي رجــاًل  َلــُه  فـََيْحَتِطــَب َعَلــى َظْهــرِِه  َخيـْ  .«فـََيْســأََلُه  َأْعطَــاُه َأْو َمنَـَعــهُ  َأَحــدُُكْم َحبـْ

   .475.رواه الب اره: 

د   َويفا راَوايَييٍة َعيين  الييب بَيري ا  -742 ــرِِه »قَيياَل:  َعيين  النَييخا ــى َظْه ــِة اْلَحَطــِب َعَل ــْأِتَي ِبُحْزَم فـََي

                                                                                                  
 .كر أو يعيتين :أه (1)
السيييريص  :وقييييم  مجيييص عتييييد و يييو الفيييرس الرييي ت العيييد ل ركيييوب «أعتيييده» :قوليييهو  .أه الثيييوب الييييه ي يييبَ يف احليييرب :الييدرع (2)

 . و مجص ق ة ل عتال و و ما يعد من سل  ولابة وآله  رب :وقيم  الوثت
 .والدتر الكنود    ما ألتمت يف  اء ا تعم ق بت لاًك  -باليال العجمة-أيب ه من اليتر  (3)
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رس َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل الن اَ،  َأْعطَـْوُه َأْو َمنَـعُـوهُ  .رواه الب ياره: . «فـََيِبيَعَها  فـََيُكف  الل ُه ِبَها َوْجَهُه  َخيـْ
1471.    

بَاٍ   -749 َ  قَاَل: َسأَل تن َرسنوَل الَ ها  َعن  َ كايحلا ب نا  ا َ َسأَل تنهن  ََأع  َيايا  مثن  ََأع  َايا  مثن
َ قَاَل:  ْن »َسأَل تنهن  ََأع  َايا  مثن  (1)يَا َحِكيُم  ِإن  َهَذا اْلَماَل َخِضَرةس ُحْلَوةس  َفَمْن َأَخـَذُه ِبَسـَخاَوِة نـَْفـ

ْن َلْم يـَُباَرْ  َلُه ِفيِه بُوِرَ   اْليَـُد وَ َكال ِذي يَْأُكُل َوَل َيْشَبُع    وََكانَ  َلُه ِفيِه  َوَمْن َأَخَذُه بِِ ْشَراِف نـَْف
رس ِمْن اْلَيِد السعْفَلى قد  َك أَر دَ  «اْلُعْلَيا َخيـْ : يَيا َرسنيوَل ال َيها  َوالَيياه بَيَعثَيَ  باياحلَ   (2)أن قَاَل َ كايحلل:  َيقن  تن

يييٍر ابَيع يييَدَك شييييئً  اأ يييدً  ني َيا. َ َكييياَن أَبنيييو َبك  عنو َ كايًمييي   َ يييَن أن َييياراَا اليييد  إاَن ال َع َييياءا  َييَيييأ ىَب أَن   ايَيييد 
َ إاَن عنَمييَر  ن ييهن  مثن بَي َييهن ما ن ييهن شيييئً  يَيق  بَييَم ما ييها اَلَعيياهن لايينع  ايَييهن  َييَأىَب أَن  يَيق  : إايد أنش  دنكنحل  يَييا    َيَقيياَل عنَمييرن

ءا   َييَيأ ىَب أَن  يَأ تنيَيهن.  َي َي ين  َ يَيا ال َفي   حل  ييَير دَأ  َمع َشَر ال منس  اماَ  َعَ ى َ كاييحٍل  َأيد أَع يراضن َعَ ي يها َ َقيهن ما
.  مان  الَناسا بَيع َد َرسنولا الَ ها  اَ كايحلل أ دً     .1472.رواه الب اره: َ َن  ينونيفَد

ْن  اَأْعطَاُه الل ُه شيئً  بَاب: َمنْ  -84  ِمْن َغْيِر َمْسأََلةن َوَل ِإْشَراِف نـَْف

: أَع  اييها  قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َعيين  عنَمييَر ب يينا اخَل َييابا  -751 يينع  اييي ا ال َع َيياَء   َييأَقنولن
.  َيَقياَل:  َِا َجـاَءَ  ِمـْن َهـذَ »َمن   نَو أَ ي َقرن إالَي ها ماي د ـُر ُمْشـِرفن ُخـْذُه  ِإ ا اْلَمـاِل َشـْيءس  َوَأنْـَإ َغيـْ

(3) 
  . 1473.رواه الب اره:  .«َوَل َساِئلن  َفُخْذُه  َوَما َل  َفاَل تـُْتِبْعُه نـَْفَسكَ 

 .7163.رواه الب اره:  . «ُخْذُه فـََتَمو ْلُه َوَتَصد ْ  بِهِ »: َقاَل الَنخا  .َودَاَل يفا راَوايٍَة:  يَ  (87)
(4)

 

 (5)ابَاب: َمْن َسَأَل الن اَ، َتَكثـعرً  -85

َ  اهللن َعني هنَما قَياَل: قَياَل النَيخا   -751 َمـا يـَـَزاُل الر ُجـُل َيْسـَأُل »: َعن  َعب َد الَ ها ب َن عنَمَر َر ا

                                                                                                  
 . رك احلرص ع يه :وقيم  طيت نفَ :أه (1)
 (.ك أنقص ماله بال  ت منه :أه) .و و النقص -بالفتن- من الردء (2)
 .مت  ص :أه (3)
  .راد اا احل نَكا ا َوال َعاما ا ا َعَ يي َها :باب.كاتاب األ كا / ( 4)
 .ليجمص الكثري بل  اجة :أه (5)
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َْ ِفي َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحمن  الن اَ،  َحت ى يَْأِتَي يـَْوَم اْلِقَياَمِة لَْي
(1)

» . 

نَــا ُهــْم َكــَذِلَك »: َوقَييالَ  ُِِن  فـَبَـيـْ ُ َْ لُــَِّ اْلَعــَرُ  ِنْصــَف ا َْ تَــْدنُو يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة  َحت ــى يـَبـْ ــْم ِإن  الش 
   .1475  1474.رواه الب اره:  .«اْستَـََّاثُوا بَُِدَم  ثُم  ِبُموَسى  ثُم  ِبُمَحم دن 

  .273.البقرق: االن اَ، ِإْلَحافً  َل َيْسأَُلونَ بَاب: قـَْوِل الل ِه َعز َوجل:  -86

 وََكْم اْلََِّنى 
ــى »قَيياَل:  أََن َرسنييوَل ال َييها : َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -758 َْ اْلِمْســِكيُن ال ــِذي َيُطــوُف َعَل ــْي َل

ــ ــاِن  َوالت ْمــَرُة َوالت ْمَرتَــاِن  َوَلِكــْن اْلِمْس ِكيُن: الـ ـِذي َل َيِجــُد ِغنًــى الن ــاِ،  تـَــُردعُه اللعْقَمــُة َواللعْقَمَت
  . 1479.رواه الب اره: . «يـَُِّْنيِه  َوَل يـُْفَطُن بِِه فـَيَُتَصد ُ  َعَلْيِه  َوَل يـَُقوُم فـََيْسَأُل الن ا،َ 

 بَاب: َخْرِ: الث َمرِ  -87

د  -758 نَيييا َميييَص النَيييخا َي يييٍد الَسييياعاداهد قَييياَل: َتَبو   َيبنيييوَك َتيييب َوَق  َعييين  َأ ا محن
 َيَ َميييا َجييياَء َوالاَه  (2)

ال قنَرد 
رَأَقل يفا َ دايَقٍة َ َا   َيَقاَل الَنخا   (3) َيب َياباها:  إاَذا ام   َرسنيولن ال َيها  (4)َوَتيَرصَ  «اْخُرُصـوا»ألا

َها»َعَشرََق أَو سنٍق   َيَقاَل َ َا:  َُ ِمنـْ َنا  َيبنوَك قَ  «َأْحِصي َما َيْخُر لَـَة »اَل:  َيَ َما أَ َييي  َأَما ِإنـ َها َسـتَـُهبع الل يـْ
 َيَعَق  َناَ ييا  َوَ بَييت  راييينل َشييدايَدقل   «رِيــحس َشــِديَدةس  فَــاَل يـَُقــوَمن  َأَحــدس  َوَمــْن َكــاَن َمَعــُه بَِعيــرس فـَْليَـْعِقْلــهُ 

د  ييَدد َم ايي ن أَيي  َييَة لا نَييخا ٍء  َوأَ   َبَييما طَيي د   وََكتَييَت لَييهن ابَيغ  َييًة بَيي َهيياَء  وََكَسيياهن بينيير لً    َيَقيياَ  َرجنييمل  َأَل َقت ييهن جبا
يييرا احل   باَبي 
ـــاَء َحـــِديَقُتكِ » َيَ َميييا أَ َيييى َوالاَه ال قنيييَرد قَييياَل لا  َمييير أَقا:  (5) ـــْم َج : َعَشيييرََق أَو سنيييٍق   «؟َك قَالَيييت 

َمِديَنِة  َفَمـْن َأرَاَد ِمـْنُكْم َأْن يـَتَـَعج ـَل ِإن ي ُمتَـَعج لس ِإَلى الْ »: .  َيَقاَل الَنخا  َتر َص َرسنولا الَ ها 

                                                                                                  
 .أه ق عة من حلحل (1)
 .معرو ة و   من ألاي أرض الشا  بوك  (2)
 . و مكان معروم بينه وب  الدينة ثلثة أميال من جهة الشا  (3)
 (. و  بر ما ع ى الن م من الرطت مرًا :اخلرص) (4)
 .بب د حل :أه (5)
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ــلْ  ييَرَم َع َييى ال َمداينَييةا قَيياَل:  -َك اَمييًة َمع َناَ ييا  (1)قَيياَل الييرَاواه - َيَ َمييا  «َمِعــي فـَْلَيتَـَعج   «َهــِذِه طَابَــةُ »َأش 
يييدً  َْنَصـــاِر  قَـــاُلوا:  (2)ْخِبـــرُُكْم ِبَخْيـــرِ َهـــَذا ُجبَـْيـــلس ُيِحبـعَنـــا َوُنِحبعـــُه  َأَل أُ »قَييياَل:  ا َيَ َميييا رََأد أن ن َْ ُدوِر ا

َْشــَهِل  ثُــم  ُدوُر بَِنــي َســاِعَدَة  َأْو ُدوُر بَِنــي  َْ ــِد ا ــاِر  ثُــم  ُدوُر بَِنــي َعْب بـََلــى  َقــاَل: ُدوُر بَِنــي الن ج 
َْنَصارِ  َْ َِ  َوِفي ُكل  ُدوِر ا رً . «اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَر    .1481رواه الب اره: . .ايَيع  ا َتيي 

 بَاب: اْلُعْشِر ِفيَما ُيْسَقى ِمْن َماِء الس َماِء َوبِاْلَماِء اْلَجاِري -82

د  -754 يَ  اهللن َعني هنَميا  َعين  النَيخا  (3)ِفيَمـا َسـَقْإ الس ـَماءُ »قَياَل:  َعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَميَر َر ا
   .1483.رواه الب اره: . «ِنْصُف اْلُعْشرِ  (6)َوَما ُسِقَي بِالن ْضحِ  (5)اْلُعْشُر  (4) اَواْلُعُيوُن  َأْو َكاَن َعَثرِي  

 بَاب: َأْخِذ َصَدقَِة الت ْمِر ِعْنَد ِصَراِم الن ْخِل  -89

ييييما  قَيييياَل: َكيييياَن َرسنييييولن ال َييييها  َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -755 ييييرَا ا الَن   را عان ييييَد يبا يينييييؤ َ ى باييييالَتم 
(7) 

ًميي ييرَي عان ييَدهن َكو  يين  َم ييراها  َ ييَن َيرا ييراها َوَ ييَيا ما يي ءن َ ييَيا باَتم  ييَ   ا َيَيجا ن َر ا َسيينن َواحل نَسيي   يين  َم ييٍر  َ َجَعييَم احلَ  ما
َا يرا   ََأَتييَي َأَ يدنإن اهللن َعني هنَميا يَي  َعبَيانا بايَيلاَ  الَتم 
  َرسنيولن ال َييها  َم يرًَق َ َجَعَ َهيا يفا  ايييها   َيَنظَيَر إالَي يها  (8)

ييين   اييييها   َيَقييياَل:  َرَجَهيييا ما ـــدن » ََأت  .رواه الب ييياره:  .«َل يَـــْأُكُلوَن الص ـــَدَقةَ  َأَمـــا َعِلْمـــَإ َأن  آَل ُمَحم 
1485  .  

 

                                                                                                  
 .   و سهم بن بَكار شي  الب اره  يه.( 1)
 .أ هم :أه (2)
 .ن السماءياه ياء لنبوله م  ال ر :أه (3)
 .سقته السماء من تري معاعة :أه (4)
 .دكاق ما  ر  منه سهحل من عشرق :أه (5)
 .بالسواي وما يف معنا ا من السق  بالدلو وحنوه :أه (6)
 .ق عه :أه (7)
َسنن ب نن َع ا .َويفا راَوايٍَة: ( 8) . َو ايهاَأَتَي احلَ      َ َ قَالَ لاَي   -كاٍ  كاٍ  »قَاَل:   أََن الَنخا «. أََما َشَعر َت أَنَا كَ نَأ كنيمن الَريَدَقةَ  -:َرَ َها مثن

 ( .1491)الب اره: 
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 بَاب: َهْل َيْشَتِري الر ُجُل َصَدقـََتُه  -41

 َيييها   ََأَ ييياَعهن الَيييياه َكييياَن عان يييَدهن  قَييياَل: مَحَ  يييتن َع َيييى  َييييَرٍس يفا َسيييبايما ال َعييين  عنَميييَر  -756
ٍص  رَتايَهن  َوظَنَين تن أَنَهن يَبايعنهن بارنت   ََأَرل تن أَن  َأش 
(1)  َ   َوَل تـَُعْد ِفـي هِ َل َتْشَترِ » َيَقاَل:  َ َسأَل تن الَنخا

  . 1495.رواه الب اره:  .«َكاْلَعائِِد ِفي قـَْيِئهِ   َصَدقَِتَك  َوِإْن َأْعطَاَكُه ِبِدْرَهمن  فَِ ن  اْلَعائَِد ِفي َصَدقَتهِ 

َِ الن ِبي   -41  بَاب: الص َدَقِة َعَلى َمَواِلي َأْزَوا

يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: َوَجيييَد النَيييخا   -757 َهيييا َميييو َكقل  َعييينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا َشييياًق َميدتَيييًة  أنع  اَيتي 
يين  الَرييَدقَ  ــِدَها »: ةا   َيَقيياَل النَييخا  لاَمي منونَييَة ما ــُتْم ِبِجْل ــا »قَييالنوا: إانَيَهييا َمي تَييةل  قَيياَل:  «َهــال  انـْتَـَفْع ِإن َم

   .1492.رواه الب اره:  .«َحُرَم َأْكُلَها

َِا َتَحو َلْإ الص َدَقةُ  -48  بَاب: ِإ

752-  ٍَ َ : َعييين  أَنَييي يييحٍل   نرنيييددَا  أََن النَيييخا َ باَ ي  ـــا »بايييها َع َيييى بَراييييرََق  َيَقييياَل: أنِتا َه ـــَو َعَليـْ ُه
   .1495.رواه الب اره:  .«َصَدَقةس  َوُهَو لََنا َهِدي ةس 

َْغِنَياِء َوتـَُرد  ِفي اْلُفَقَراِء َحْيُث َكانُوا -48 َْ  بَاب: َأْخِذ الص َدَقِة ِمْن ا

َ يييدايجن منعييياٍذ  َوبَيع ثنيييهن إاَن ال يييَيَمنا  َيَقيييَدَ   -759
َوات ـــِق َدْعـــَوَة اْلَمْظلُـــوِم  »ويفا  يييياها الَروايَيييةا:  (2)

َنُه َوبـَْيَن الل ِه ِحَجابس  َْ بـَيـْ   . 1496.رواه الب اره: . «فَِ ن ُه لَْي

َماِم َوُدَعائِِه ِلَصاِحِب الص َدَقةِ  -44  بَاب: َصاَلِة اإْلِ

َ  اهللن عَ  -761 إاَذا أَ َياهن قَييو  ل باَريَدقَتاهاحل   ني هنَما قَاَل: َكاَن الَنخا  َعن  َعب دا الَ ها ب نا َأ ا أَو َس َر ا
«الل ُهم  َصل  َعَلى آِل ُفاَلنن »قَاَل: 

 .«الل ُهم  َصل  َعَلى آِل َأبِـي َأْوفَـى» َأَ َاهن َأ ا باَرَدقَتاها  َيَقاَل:  (3)

                                                                                                  
 .بدون قيمة الوقت :أه (1)
 . 739  وباب: ك  ؤتي كراإحل أموال الناس يف الردقة/  : 751كتاب البكاق/ باب: وجوب البكاق/ .( 2)
  . قيم أ يم  إذا يبغروا آل رلوه إن األيبم  أ م :آل  لن أه( 3)
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  .1497.رواه الب اره: 

َُ ِمْن الْ  -45  َبْحرِ بَاب: َما ُيْسَتْخَر

د   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -761 ِمـــْن بَِنـــي ِإْســـَرائِيَل َســـَأَل بـَْعـــَ  بَِنـــي  َأن  رجـــاًل »: َعييين  النَيييخا
ََ ِفــي اْلَبْحــِر فـََلــْم َيِجــْد َمرَْكًبــ (1)ِإْســَرائِيَل بِــَأْن ُيْســِلَفهُ    فََأَخــَذ اَأْلــَف ِديَنــارن  فَــَدفـََعَها ِإلَْيــِه  َفَخــَر

ََ الر ُجــُل ال ــِذي َكــاَن َخَشــَبًة فـَنَـ  ــا ِفــي اْلَبْحــِر  َفَخــَر ــارن  فـََرَمــى ِبَه ــَف ِديَن ــا َأْل ــا  فََأْدَخــَل ِفيَه َقَرَه
َْهِلِه َحطَبً  َِا بِاْلَخَشَبِة  فََأَخَذَها َِ َيدايَج  - اَأْسَلَفُه  فَِ   (2).«فـََلم ـا َنَشـَرَها َوَجـَد اْلَمـالَ  - َييََكَر احل 

  . 1498.رواه الب اره: 
46-  ُْ  بَاب: ِفي الر َكاِز اْلُخُم

ـــاُء ُجبَـــارس »قَييياَل:  أََن َرسنيييوَل ال َيييها : َوَعن يييهن  -768 اْلَعْجَم
ـــُر ُجبَـــارس  َواْلَمْعـــِدُن  (3) َواْلِبئـْ

ُجَبارس  َوِفي الر َكازِ 
(4)  ُْ   . 1499.رواه الب اره: . «اْلُخُم

َهاَواْلَعاِملِ بَاب: قـَْوِل الل ِه تعالى:  -47   65.التوبة: يَن َعَليـْ
َمامِ  ِقيَن َمَع اإْلِ  َوُمَحاَسَبِة اْلُمَصد 

َي يييٍد الَسييياعاداهد  -768 يييتَيع َمَم َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا محن يييدا َع َيييى  رجيييًل  قَييياَل: اس  َس  ييين  األ  ما
َعى اب َن ال  ت باَيةا   َيَ َما َجاَء َ اَسبَ  هن.يَبَدقَاتا َب ا سنَ ي حٍل  يند 

   .1555.رواه الب اره:  (5)

َماِم ِإِبَل الص َدَقِة بَِيِدهِ  -42  بَاب: َوْسِم اإْلِ

                                                                                                  
 .أه القرض إن أجم :الس ف (1)
  وأورله  اًمييا ومع ًقييا أيًهييا يف 2563أورل الب يياره  يييا احلييديج  نييا حترييرًا ومع ًقييا  وقييد أورله مث ويبيي ه يف البيييوع/  : .( 2)

 . 2291الكفالة/  : 
 .البهيمة :أه «العجماء» :قولهو  . در ك ي  ت :أه (3)
 .و سره أ م العراا بالعدن  د و الكنب عند أ م احلجا (4)
  وقيد أورله الب يياره 514مل يييكر الرينف ال يرم البسييوط مين  ييا احليديج كمييا ذكرنيا مين قبيم يف كتيياب اعمعية/  : .( 5)

 وسيأِت يف البيالات اليت أ فتها يف مو عه .. 7174يف األ كا /  :  مبسوطًا
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764-  ٍَ باَعب ييدا ال َييها ب يينا َأ ا طَ  َيييَة لاينَيندَكييهن  قَيياَل: َتييَدو تن إاَن َرسنييولا ال َييها  َعيين  أَنَيي
(1) 

حلن إاباَم الرَ  (2)َدَقةا. َيَوا َيي تنهن يفا يَداها ال مايَسحلن  َيسا
   .1552.رواه الب اره:  

 بَاب: فـَْرِ  َصَدَقِة اْلِفْطرِ  -49

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل:  َيييَرَض َرسنييولن ال َييها  -765 يين   ادََكيياَق ال فا  ييرا: يبيياعً  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا ما
ن  اَم ٍر  أَو  يباعً  ي اماَ   َوأََميَر مان  َشعارٍي  َعَ ى ال َعب دا َواحل نرد  َواليََكرا َواأل  ني َثى  َوالَرغاريا َوال َكباريا مان  ال منس 

َا أَن   ينَؤَلد قَيب َم تنرنو ا الَناسا إاَن الَرَلقا.    . 1553.رواه الب اره: تا

 بَاب: الص َدَقِة قـَْبَل اْلِعيدِ  -51

راهد  -766 يدا َرسنيولا ال َيها قَاَل: كنَنا خنن را ن يفا عَ  َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند   اييَيو َ  ال فا  يرا  يبياعً  ه 
َقاطن  مان  طََعاٍ . وََكاَن طََعاَمَنا الَشعارين َوالبَبايتن َواأل 
(3)  . رن    .1515.رواه الب اره: َوالَتم 

 بَاب: َصَدَقِة اْلِفْطِر َعَلى الص َِّيِر َواْلَكِبيرِ  -51

يَ  اهللن َعني هن  -767 يين   ايَبيَدَقَة ال فا  يرا  يبياعً  قَياَل:  َييَرَض َرسنيولن ال َيها  َمياَعينا اب ينا عنَميَر َر ا ما
. اَشعارٍي  أَو  يباعً  مان  َم ٍر  َعَ ى الَرغاريا َوال َكباريا  َواحل نرد َوال َمم  نوكا

   .1512.رواه الب اره:  (4)

 
 
(85) 

                                                                                                  
 .واحلن  باطن أع ى الفحل  إلتال اإليببص يف  حل الرغري عند وكل ه :التيني  (1)
 .واليسحل اآللة  العلمة :أه (2)
وتره بين    و جنب ال نب الست ر  دبده :قال عياض  وجيود  حل أوله وكسره  بفتن ا مبق وكسر القام وقد يسكن :أقط (3)

 .لنب جمفف مستيجر ي ب  به :وقيم  األعرا  بالهأن
يف بعية   ميص اتيتلم 765وقيد  قيد  قريبًيا يف بياب:  يرض يبيدقة الفظير/  :   يا من الوا ص الكررق يف  يا ال ترر.( 4)

 . ألفاظه 
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 ِكَتاب اْلَح   
 بَاب: ُوُجوِب اْلَح   َوَفْضِلهِ  -1

يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: َكياَن ال َفه يمن َعن  عَ  -762 َرلاييَف َرسنيولا ب ينن الَعبَياسا ب دا الَ ها ب ينا َعبَياٍس َر ا
َهيييا َو َين ظنيييرن إالَي يييها  َوَجَعيييَم النَيييخا  ال َيييها  يييمن يَين ظنيييرن إالَيي  ييين  َتيييثي َعحَل  َ َجَعيييَم ال َفه  يييرَأَقل ما    َ َجييياَءت  ام 

َه ال َفه ما  َيجد  َير رامن َوج  : يَا َرسنوَل ال َيها  إاَن َ رايَهيَة ال َيها َع َيى عابَيالاها يفا احل  َترا   َيَقاَلت  إاَن الشدقد اآل 
َ ةا  أَ ََأ نج  َعن هن  قَاَل: اَكباريً   اأَل رََكت  َأ ا َشي  ً  .  «نـََعمْ »  َك يَيث بنتن َعَ ى الرَا ا َوَذلايَ  يفا َ َجيةا ال يَوَلاعا

   .1513لب اره: .رواه ا

َوَعَلى ُكل  َضاِمرن يَْأتِيَن ِمْن   يَْأُتوَ  رَِجاًل بَاب: قـَْوِل الل ِه تعالى:  -8
  28  27.احلج: لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهمْ  (1)ُكل  َفِ  َعِميقن 

ييييَ  اهللن َعني هنَمييييا قَيييياَل: رَأَي ييييتن َرسنييييوَل ال َييييها  -769 َ تَييييهن باييييياه يَير   َعيييينا اب يييينا عنَمييييَر َر ا َكييييتن رَا ا
َتواَه باها قَاإاَمًة.  َ ينهام  َ َن َ س  َفةا  مثن   . 1514.رواه الب اره: احل نَ يي 

 بَاب: اْلَح   َعَلى الر ْحلِ  -8

771-  ٍَ َ تَيييهن. أََن َرسنيييوَل ال َيييها : َعييين  أَنَييي يييٍم  وََكانَيييت  دَاما َ يييَج َع َيييى َر  
(2)

.رواه الب ييياره:  
1517.    

ُرورِ  -4  بَاب: َفْضِل اْلَح   اْلَمبـْ

ناَ   -771 َهاَعن  َعاإاَشَة أن د ال منؤ ما َ  اهللن َعني  : يَا َرسنوَل الَ ها  نيَيَرد اع اَهياَل أَ  َهيَم  َر ا أَنَيَها قَاَلت 
ُرورس »  أََ َل عنَا ادن  قَاَل: اأَلع َمالا     .1525.رواه الب اره:  .«َل  َلِكن  َأْفَضَل اْلِجَهاِد َح   َمبـْ

                                                                                                  
 .بعيد الي ت :أه (1)
 .كأ ا  اع ة من البمم و و احلمم   البعري اليه حيمم ع يه ال عا  والتاع :البام ة (2)
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َ  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -778 :  قَيياَل: يَاع ييتن النَييخا َمــْن َحــ   لِل ــِه  فـََلــْم يـَْرفُــثْ »يَيقنييولن
َولَــْم  (1)

   .1521.رواه الب اره: . «يـَْفُسْق  رََجَع َكيَـْوِم َوَلَدْتُه أُمعهُ 

 ْمَرةِ بَاب: ُمَهل  َأْهِل َمك َة ِلْلَح   َواْلعُ  -5

778-  َ يييَ  اهللن َعني هنَميييا: أََن النَيييخا َفيييةا   (2)َوقَيييتَ  َعييينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا يييما ال َمداينَيييةا َذا احل نَ يي    َ ألا
يييما َع يييٍد قَيييير َن ال َمنَيييادالا    َ َفيييَة  َوألا يييما الَشيييأ  ا اع ني    َ َوألا
يييَن َ نيييَن  َولاَمييي (3) يييما ال يييَيَمنا يَيَ م  َيييحَل   ن   َ ن  أَ َيييى َوألا

رََق  َوَمن  َكاَن لنوَن َذلاَ  َ مان  َ ي يجن أَن َشيَأ  َ يَن  َج َوال عنم  َن  أَرَاَل احلَ  يمن َمَكيَة َعَ ي هاَن مان  َتري ا اَن   ا  أَ  
  .1535.رواه الب اره: مان  َمَكَة. 

 باب -6

يييَ  اهللن َعني هنَميييا:  -774 أَنَييياَخ باال َب  َيييياءا بايييياه  أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا عنَميييَر َر ا
َ  اهللن َعني هنَما يَيف َعمن َذلاَ .  َا  وََكاَن َعب دن الَ ها ب نن عنَمَر َر ا َفةا َ َرَ ى تا    .1532.رواه الب اره: احل نَ يي 

 َعَلى َطرِيِق الش َجَرةِ  بَاب: ُخُروَِ الن ِبي   -7

ين    اهللن َعني هنَما: أََن َرسنوَل الَ ها  َوَعن هن َر ا َ  -775 تنمن ما ين  َطراييقا الَشيَجرَقا  َويَيد  َكياَن َ  يرن ن ما
دا الَشيَجرَقا  َوإاَذا َرَجيَص   َطراييقا ال منَعيَرسا  َوأََن َرسنيوَل ال َيها  يجا َكياَن إاَذا َتيرََ  إاَن َمَكيَة ينَري د  يفا مس 

َفةا  باَن. يَبَ ى باياه احل نَ يي     .1533.رواه الب اره:   باَب  نا ال َوالاه  َوبَاَت َ َن ينر 

 «اْلَعِقيُق َوادن ُمَباَر س » :قـَْوِل الن ِبي   :بَاب -2
َ  َعن  عنَمَر  -776 :  قَاَل: يَاع تن الَنخا َلَة آتن ِمْن رَبـ ي »باَوالاه ال َعقايقا يَيقنيولن َأتَاِني الل يـْ

  . 1534.رواه الب اره:  .«ِفي َهَذا اْلَواِدي اْلُمَباَرِ   َوُقْل: ُعْمَرًة ِفي َحج ةن  فـََقاَل: َصل  

د  -777 ييَ  اهللن َعني هنَمييا  َعيين  النَييخا َفييةا  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا : أَنَييهن رنإاييَ  َو نييَو منَعييَرٍس باييياه احل نَ يي 
                                                                                                  

 .مياكرق ذل  مص النساء :وقيم  الفي  يف الكل  :وقيم  اعماع :قيم (1)
  دل.أه:  (2)
 .و و بقرب مكة   و قرن الثعالت (3)
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   .1535.رواه الب اره: َياَء منَبارََكٍة. باَب  نا ال َوالاه  قايَم َلهن: إاَنَ  باَب   

 َثاَلَث َمر اتن ِمْن الثـ َيابِ  (1)ُلو ِ بَاب: َغْسِل اْلخَ  -9

َ : أَنَيييهن قَييياَل لاعنَميييَر  َعييين  يَيع  َيييى ب ييينا أنَميَيييَة  -772 يييَ  ينيييوَ ى إالَي يييها. قَييياَل:  أَرايا النَيييخا  ا
َنَما الَنخا   َوَمَعهن نَيَفرل مان  َأيب َياباها  َجاَءهن َرجنمل  َيَقاَل: يَا َرسنيوَل ال َيها  َكي يَف  َييَرد  (2)ةا بااع اع رَانَ   َيبَييي 

رٍَق  َو نَو منَتَهمد ل با ايٍت  َ َسَكَت الَنخا   َرَ  باعنم  َساَعًة  َ َجاَءهن ال يَو   ن   ََأَشياَر عنَميرن  يفا َرجنٍم َأ  
  ئ ييتن  َوَع َييى يي تن  ََأل َت  ييثيَييو بل قَييد  أنظاييَم باييها   َرسنييولا ال َييها إاَيَ َ جا     َييإاَذا َرسنييولن ال َييها  رَأ سا

َ سنييردَه َعن ييهن  ييَو يَغاييط   مثن ييها  َو ن حمن َميير  ال َوج 
ــَرِة » َيَقيياَل:  (3) ــْن اْلُعْم َ باَرجنييٍم   «َأيْــَن ال ــِذي َســَأَل َع  َييأنِتا

ي ِبَك ثَـاَلَث َمـر اتن  َوانْـزِْع َعْنـَك اْلُجب ـَة  َواْصـَنْع ِفـي ُعْمَرتِـَك َكَمـا اْغِسْل الط يَب ال ذِ » َيَقاَل: 
   .1536.رواه الب اره:  (4).«َتْصَنُع ِفي َحج ِتكَ 

َِا َأرَاَد َأْن ُيْحرَِم َويـَتَـَرج َل  -11 ُْ ِإ ْحَراِم َوَما يـَْلَب بَاب: الط يِب ِعْنَد اإْلِ
 َوَيد ِهنَ 

َهييييا اإاَشييييَة َعييين  عَ  -779 ييييَ  اهللن َعني  د  َر ا : كنن ييييتن أنطَيدييييتن َرسنييييوَل ال َييييها َدو  ا النَييييخا    قَالَييييت 
 . َ  حين را ن  َوحلاا دها قَيب َم أَن  َي نوَم باال بَيي تا رَاماها  ا    .1539.رواه الب اره: إلاا  

 ابَاب: َمْن َأَهل  ُمَلب دً  -11

.رواه الب ياره:  (5).اينهايم  منَ بديدً  اهللن َعني هنَما قَاَل: يَاع تن َرسنوَل الَ ها  َعنا اب نا عنَمَر َر ا َ  -721

                                                                                                  
 .طيت ح وط ببعفران :أه (1)
قال ع   بن   ويقال بإسكا ا وختفيف الراء  بكسر أوله وبكسر الع  و شديد الراء   و مو ص معروم ب  مكة وال اإف (2)

 .وت أ اخل ا  التشديد  أ م الدينة  ففو ا وأ م العراا يشدلو ا :الدي 
 .كشف عنه  :هأ (3)
و كيى احليا ن عين الكرمياي أنيه وقيص يف بعية  -و يو مين شييوته-رود الب اره  ييا احليديج  نيا مع ًقيا عين أ  عايبيحل .( 4)

  .3/393وانظر الفتن: النس  مويبوًك. وقد ويب ه الب اره يف عدق موا ص أترد من يبيييه. 
 .الت بيد وم بًدا  و مجص الشعر يف الرأس  ا ي رقه (5)
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1545.    

َفةِ  -18 ِِي اْلُحَليـْ ْهاَلِل ِعْنَد َمْسِجِد   بَاب: اإْلِ

دَ  قَييياَل: َميييا أََ يييَم َرسنيييولن ال َيييها  َوَعن يييهن  -721 يييجا : َمس  دا. يَيع ييي ا يييجا ييين  عان يييدا ال َمس  ذاه  إاَك ما
َفةا.    . 1541.رواه الب اره: احل نَ يي 

 بَاب: الرعُكوِب َواِلْرِتَداِف ِفي اْلَح    -18

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن أنَسيياَمَة  -728 د  َعيينا اب يينا َعبَيياٍس َر ا يين  َعَر َييَة إاَن َكيياَن رال َم النَييخا   ما
َ أَر َلَم ال َفه َم  مان   َيا قَياَل: ملَ  ييَيَبل  النَيخا  ال مب َللاَفةا إاَن ماىنً ال منب َللاَفةا  مثن يين َيخد َ يَن َرَميى    َ كاَلإن

  . 1544  1543.رواه الب اره: مَج رََق ال َعَقَبةا. 

ُزُرِ  -14 َْ َْرِديَِة َوا َْ ُْ اْلُمْحرُِم ِمْن الثـ َياِب َوا  بَاب: َما يـَْلَب

ََ إادَارَهن  النَييييخا   قَيييياَل: ان  َ َييييقَ  َوَعن ييييهن  -728 ينَييييةا  بَيع ييييَدَما  َيَرَجييييَم َواَلَ ييييَن  َولَييييبا
يييين  ال َمدا ما

َن  إاَك ال منَبع َفرََق الَي ندنرا  ين  َب َر لايَةا َواأل  ٍء مان  األ  يتا  َيير لَعن َوراَلاَءهن   نَو َوَأيب َيابنهن   َيَ حل  يَين َه َعن  َش  
َع َيى  (1)

َبَن  يتَيَود َع َيى ال بَيي يَداءا اع ا  دا   ََأيب  َ َتهن  َ َن اس  َفةا  رَكاَت رَا ا باياه احل نَ يي 
يَيابنهن  َوقَي َيَد  (2) أََ يَم  نيَو َوَأيب 

َجيةا  ين  ذاه احلَ  َر بَصا لَيَياٍل َت َيو َن ما ٍَ بَقاَ  مان  ذاه ال َقع َدقا   َيَقداَ  َمَكَة ألا َم  َ  َياَم  بََدنَيَتهن  َوَذلاَ  خلا
َ نيَيَبَل بايَأع  َ باال   َنَيهن قَي َيَدَ ا  مثن نايهايف ألا يما بند  ين  َأج  َ الَرَفا َوال َمير َوقا  وملَ  حيَايَم ما ى َمَكيَة عان يَد بَيي تا َوَسَعى بَي  

جنونا  احلَ 
ين  عَ  (3) َيا َ يَن َرَجيَص ما يَرب  ال َكع بَيَة بَيع يَد َطَوا ايها تا جد  وملَ  يَيق  يَيابَهن َو نَو منهام؟ باياحلَ  َر َيَة  َوأََميَر َأيب 

َ حيَا  ييوا  َوَذلاييَ   ييهاحل   مثن يين  رنءنوسا َ يينَقردييرنوا ما َ الَرييَفا َوال َميير َوقا  مثن لاَميين  ملَ  َيكنيين  أَن  َيَ َو نييوا باال بَيي ييتا َوبيَيي  
رَأَ نهن َ هاَ  َلهن َ َللل   . َمَعهن بََدنَةل قَيَ َدَ ا  َوَمن  َكاَنت  َمَعهن ام     .1545.رواه الب اره: َوال ديتن َوالثيدَيابن

 

                                                                                                  
 (.ورلع به ال يت إذا لبا جب ده  والرلع أثر ال يت  رلع إذا الت   :يقال       :أه) (1)
 .   األرض ال ساء اليت لون ذه احل يفة يف طريق مكة (2)
 .   مقرق أ م مكة :وقال الببيده   و اعبم اليه جبانت مسجد العقبة (3)
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 بَاب: التـ ْلِبَيةِ  -15

يييَ  اهللن َعني هنَميييا: أََن  َي  بايَيييَة َرسنيييولا ال َيييها  -724 لَبـ ْيـــَك الل ُهـــم  »: َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا عنَميييَر َر ا
.رواه  .«َوالنـ ْعَمــَة لَــَك َواْلُمْلــَك  َل َشــرِيَك َلــكَ  لَبـ ْيــَك  لَبـ ْيــَك َل َشــرِيَك لَــَك لَبـ ْيــَك  ِإن  اْلَحْمــدَ 

   .1549الب اره: 

ْهاَلِل  ِعْنَد الرعُكوِب  -16 بَاب: الت ْحِميِد َوالت ْسِبيِح َوالت ْكِبيِر  قـَْبَل اإْلِ
 َعَلى الد اب ةِ 

725-  ٍَ ييَر أربًعييَوحَن يينن َمَعييهن باا قَيياَل: يَبييَ ى َرسنييولن ال َييها  َعيين  أَنَيي ييَر ال َمداينَييةا  الظ ه    َوال َعر 
يي ييتَيَوت  باييها َع َييى ال بَيي ييَداءا  محَا َ رَكاييَت َ ييَن اس  ييَبَن  مثن َييا َ ييَن َأيب  َ بَيياَت تا ا  مثن َعتَييي   َفييةا رَك  َد ال َييَه باييياه احل نَ يي 

رٍَق  َوأََ َم الَناسن  َ أََ َم كاَج  َوعنم  َنا  أََمَر الَناَس َ َي  وا  َ َن َكياَن ييَيو  ن َوَسَبَن وََكبَيَر  مثن تااَما   َيَ َما َقدام 
جد. قَييياَل: َوحَنَيييَر النَيييخا   باال َمداينَيييةا     َوَذبَيييَن َرسنيييولن ال َيييها ابَيييَدنَاٍت بايَيييداها قاَياًمييي التَير وايَيييةا أََ   يييوا باييياحلَ 

ا.  َ َي   ا أَم    . 1551.رواه الب اره: َكب َش  

َلةِ  -17 ْهاَلِل ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ  بَاب: اإْلِ

َييييَرَ   -726 َفييييةا   َييييإَذا بَي َييييَ  احل  يييين  ذاه احل نَ يي  ييييَ  اهللن َعني هنَمييييا: أَنَييييهن َكيييياَن يين َييييخد ما َعيييينا اب يييينن عنَمييييَر َر ا
 َيَعيَم    َوَدَعحَل أََن َرسنوَل ال َيها بَاَت  ايها   َإاَذا يَبَ ى ال َغَداَق ات َتَسمَ  دً َ َن إاَذا َجاَء َذا طنو   أَم َس َ 
   .1553.رواه الب اره:  (1)َذلاَ .

َِا اْنَحَدَر ِفي اْلَواِدي -12 ْلِبَيِة ِإ  بَاب: التـ 

يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: قَياَل النَيخا   -727 َأم ـا ُموَسـى: َكـأَن ي َأْنظُـُر ِإلَْيـِه  »: َعنا اب نن َعَباٍس َر ا

                                                                                                  
َميياَكيياَن اب يينن عنَمييَر   :َعيين  نَييا اٍص قَييالَ ويف األيبييم: الريينف بترييرم.  هأورل.( 1) ييَ  اهللن َعني هن َفييةا أََمييَر  َر ا إاَذا يَبييَ ى باال غَييَداقا باييياد احل نَ يي 

َ يين َيخد  َ َة قَاإاًما  مثن َبَم ال قابي  تَيق  تَيَوت  باها اس  َ رَكاَت   َإاَذا اس  َ ت  مثن َ تاها  َيرن ا ي  َ يَن  بارَا ا َ  ن سا يَرَ   مثن بَياَت   إاَذا َجياَء َذا طنيودً َ يَن يَيبي  نيَ  ال َمي 
باَن   َإاَذا يَبَ ى ال َغَداَق ات َتَسَم  َوَدَعحَل أََن َرسنوَل الَ ها    . َيَعَم َذلا َ  باها َ َن ينر 
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ِْا     .1555.رواه الب اره:  (1).«اْنَحَدَر ِفي اْلَواِدي يـَُلب يِإ

 َكِ ْهاَلِل الن ِبي    بَاب: َمْن َأَهل  ِفي زََمِن الن ِبي   -19

ييَو باال َب  َيييياءا   قَيياَل: بَيَعثَييي ا النَييخا   َعيين  َأ ا منوَسيييى  -722 ئ يييتن َو ن إاَن قَييييو ٍ  باييال َيَمنا  َ جا
د  «ِبَما َأْهَلْلَإ » َيَقاَل:  َللا الَنخا َ   تن َكإا   : أَ   : َك   «َهْل َمَعَك ِمـْن َهـْدين »  قَاَل: قين  تن قين  يتن

رَأًَق مان  قَييو ما   َ   تن   َأَ َيي تن ام  َ أََمَريا  ََأ    َ َمَشي َت  ا  أَو    ََأَمَريا َ  نف تن باال بَيي تا َوباالَرَفا َوال َمر َوقا  مثن
 َتَسَ ت  رَأ سا .

يييي  باكاتَيييابا ال َيييها  َإانَيييهن يَأ منرننَيييا باالَتَميييا ا  قَييياَل ال َيييهن:   َيَقيييداَ  عنَميييرن  َيييَج  َيَقييياَل: إان  نَأ تن َوأَما يييوا احل 
ييرََق لا َييها  د   .196.البقييرق:  َوال عنم  َه.  َإانَييهن ملَ  حيَاييَم َ ييَن  َوإان  نَأ تنييي  باسنييَنةا النَييخا َييد  .رواه الب يياره:  حَنَييَر ا  

1559  .  

إلى قوله:  اْلَح ع َأْشُهرس َمْعُلوَماتس بَاب: قـَْوِل الل ِه تعالى:  -81
   ِفي اْلَح  :197.البقرق  

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -729 يييَ  اهللن َعني     يييديثها يفا احلَيييجد قَيييد   َيَقيييَدَ  َر ا
: قَالَيييت  يفا  يييياها الَروايَيييةا  (2)

نَييا َمييَص َرسنييولا ال َييها  َييجد  َتَرج  َييجد  َو نييرن ا احل  َييجد  َولَيَييايا احل  ييهنرا احل  يفا َأش 
(3)  :  َينَيبَل نَييا باَسييراَم  قَالَييت 

يَياباها  َيَقياَل:  ْل  َمـْن لَـْم َيُكـْن ِمـْنُكْم َمَعـُه َهـْديس  فََأَحـب  َأْن َيْجَعَلَهـا ُعْمـَرًة فـَْليَـْفَعـ»َ َ رََ  إاَن َأيب 
:  ََأَميا َرسنيولن ال َيها  «َوَمْن َكـاَن َمَعـُه اْلَهـْدُي فَـاَل  يَياباها  قَالَيت  ين  َأيب  َيا َوالتَياراكن َ َيا ما يين تا تا :  َاآل  قَالَيت 

  ييرَقا ييدارنوا َع َييى ال عنم  هن   َي َييحل  يَيق  َييد  ييَم قينييَوٍق  وََكيياَن َمَعهنييحل  ا   ييَياباها  َ َكيياننوا أَ   يين  َأيب  . َوذََكييَر َوراَجييالل ما
 .   . 1565.رواه الب اره: بَاقا  احَلدايجا

                                                                                                  
يحَل َت ايييًل  :قَيييو لا ال َييها  َيَعيياَن .سيييأِت احلييديج بسييياا أي يف أ اليييج األنبييياء/ بيياب: ( 1)   ودال  :  /1459َواخَتَييَي ال َييهن إابي ييرَا ا

  .«ي خ» نا: 
 .   216  215  254انظر كتاب احلية  األ اليج رقحل: .( 2)
 .مجيص أموره:  ر  احلج (3)
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فْـَراِد بِاْلَح   َوَفْسِخ اْلَح   ِلَمْن َلْم َيُكْن  -81 بَاب: الت َمتعِع َواْلِقَراِن َواإْلِ
 َمَعُه َهْديس 

َهييا  -791 َهيياَوَعني  ييَ  اهللن َعني  د  َر ا نَييا َمييَص النَييخا : َتَرج  َييج    َوَك  يفا راوايَييٍة قَالييت  نينييَرد إاَك أَنَييهن احل 
َنا َ َ َو ي نَييا باال بَيي ييتا   َييَأَمَر النَييخا   َه أَن  حيَاييَم  َ َيييَم َميين  ملَ  َيكنيين    َيَ َمييا قَييدام  َييد  َميين  ملَ  َيكنيين  َسيياَا ا  
َ   نَ  َن  ََأ   َه  َوناَساؤنهن ملَ  َيسنق  َد   .َساَا ا  

ـــْوَم الن ْحـــرِ  (1)َعْقـــَرك َحْلَقـــى »يا إاَك َ اباَسيييتَيهنحل   قَييياَل: قَالَيييت  يَبيييفاَيةن: َميييا أنرَا ـــِإ يـَ ـــا طُْف  « َأَو َم
: بَيَ ى  قَاَل:  : قين  تن    .1561.رواه الب اره:  .«َل بَْأَ، اْنِفِري»قَاَلت 

َها  -791 رد  -َوَعني  َنا َمَص َرسنولا الَ ها  -يفا راوايٍَة أنت  : َتَرج  نَيا َعاَ  َ َجي قَالت  ةا ال يَوَلاعا  َ ما
جد  َوأََ يَم َرسنيولن ال َي نَيا َمين  أََ يَم باياحلَ  ييرٍَق  َوما ََجيٍة َوعنم  نَيا َمين  أََ يَم كا يرٍَق  َوما جد   ها َمين  أََ يَم باعنم  بايياحلَ 

رََق  ملَ  حيَا  وا َ َن  َج َوال عنم  جد  أَو  مَجََص احلَ  را.  ََأَما َمن  أََ َم بااحلَ    . 1562.رواه الب اره:  َكاَن يَيو  ن الَني 

َعةا  َعن  عنث َماَن  -798 أَنَهن نَيَهى َعنا ال منتي 
نَيهنَما   َيَ َما رََأد َع اي ؟ أََ يَم تااَميا:  (2) َوأَن  جين َمَص بَييي 
د  َلََع سنَنَة الَنخا رٍَق َوَ َجٍة  قَاَل: َما كنن تن ألا    .1563.رواه الب اره: لاَقو لا َأَ ٍد.  لَبَيي َ  باعنم 

َي -798 يهنرا احل  يرََق يفا َأش  َن أََن ال عنم  َ  اهللن َعني هنَما قَياَل: َكياننوا ييَيَرو  ين  أَ  َجيرا َعنا اب نا َعَباٍس َر ا جد ما
ال فنجنييورا 
َر ضا  َوجَي َع نييوَن ال منَيييَرَ  يَبييَفرً  (3) ا الييَدبَير    َويَيقنولنييوَن: إاَذا بيَييرَ ايفا األ 

َثيَيير   (4) َوَعَفييا األ 
َوان َسييَ َ   (5)

رَقن لاَمن  اع َتَمر   َقداَ  النَيخا   جد   َيَأَمَر نحل  أَن   يَبَفر   َ َ ت  ال عنم  يَيابنهن يَبيبايَيَة رَاباَعيٍة منها ديَ  باياحلَ  َوَأيب 
ييرًَق   َيتَيَعيياَظحَل َذلاييَ  عان ييَد نحل    َيَقييالنوا:  .رواه  .«ِحــل  ُكلعــهُ »يَييا َرسنييوَل ال َييها  َأه  احل اييمد  قَيياَل: جَي َع نوَ ييا عنم 

                                                                                                  
أيبييبت ك يق  :أه   ي  لغية قيري  أه اليدعاء تييا :بين عبياساقال   أيب ه أن الرأق كانت إذا مات  ا محيحل   قت شعر ا (1)

  العيىن أ يا لشيؤمها  عقير قومهيا وت قهيحل :وقييم  وجيود  ييه أبيو عبييد التنيوين  َ  يرالوظيا ره اليدعاء وليي  شعر ا وعقر جسيمها
  .و و كناية عن إلتال الشر ع يهحل

 .   مجص تري الك  احلج والعمرق يف أشهر احلج (2)
 .وي  ق ع ى الكيب  شبه بانفجار الاء  إكثار العرية :الفجور (3)
 .لبعري و اعر  اليه يكون ع ى ظهر ا (4)
 .كثر أو تف  و و األظهر  :أه (5)
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  . 1564الب اره: 

َها   َعن  َ ف َرةَ  -794 َ  اهللن َعني  د َر ا : يَا َرسنوَل ال َيها  َميا َشيأ نن النَياسا  َدو  ا الَنخا أَنَيَها قَاَلت 
يين  عنم   ييرٍَق  وملَ  َت  اييم  أَن ييَت ما ِإن ــي لَب ــْدُت رَْأِســي  َوقـَل ــْدُت َهــْدِيي  فَــاَل َأِحــلع »َر اييَ   قَيياَل: َ   ييوا باعنم 

  . 1566.رواه الب اره:  .«َحت ى َأْنَحرَ 

يَ  اهللن َعني هنَميا أَنَيهن َسيأََلهن َرجنيمل  -795 َعنا اب َن َعبَياٍس َر ا
َعينا الَتَمت يصا َوقَياَل: َ يايا نياسل َعن يهن   (1)

بَير تن    قَاَل الَرجنمن:  َيرَأَي تن يفا ال َمَنا ا َكَأَن رجًل  ََأَمرَهن باها  يرَقل منتَيَقبَي َيةل   َيَأت  : َ ج؟ َمبي رنورل  َوعنم  يَيقنولن يا
د     .1567.رواه الب اره:  .(2)اب َن َعَباٍس   َيَقاَل: سنَنَة الَنخا

َ  اهللن َعني   -796 د َعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها َر ا َن َمَعيهن   هنَما: أَنَهن َ َج َمَص النَيخا ييَيو َ  َسياَا ال بنيد 
َرلً  جد منف  َأِحلعوا ِمْن ِإْحَراِمُكْم  ِبَطَواِف اْلبَـْيـِإ َوبـَـْيَن الص ـَفا َواْلَمـْرَوِة  »    َيَقاَل َ نحل :اَوَقد  أََ   وا بااحلَ 

َِا َكاَن يـَْوُم التـ ْرِويَِة فََأِهلعوا بِاْلَح    َواْجَعُلوا ال ِتي َقِدْمُتْم ِبَهـا   َحت ى إِ َوَقص ُروا  ثُم  َأِقيُموا َحاَلًل 
َعةً  َج   َيَقاَل:  «ُمتـْ َنا احلَ  َعًة  َوَقد  َيَيي  افْـَعُلوا َما َأَمـْرُتُكْم  فـَلَـْوَل َأنـ ي ُسـْقُإ » َيَقالنوا: َكي َف َع َع نَها منتي 

لُـــَِّ اْلَهـــْدُي َمِحل ـــهُ اْلَهـــْدَي َلَفَعْلـــُإ مِ   «ثْـــَل ال ـــِذي َأَمـــْرُتُكْم  َوَلِكـــْن َل َيِحـــلع ِمن ـــي َحـــَرامس َحت ـــى يـَبـْ
  . 1568.رواه الب اره:  َيَفَع نوا. 

 بَاب: الت َمتعِع َعَلى َعْهِد َرُسوِل الل ِه  -88

رَاَن  -797 يدا َرسنيولا ال َي َعن  عام     َينَييَبَل ال قنير آنن  قَياَل َرجنيمل بارَأ يايها ها قَياَل: َمَتَيع نَيا َع َيى َعه 
  . 1571.رواه الب اره: َما َشاَء. 

َُ ِمْن َمك ةَ  -88  بَاب: ِمْن أَْيَن َيْخُر

ييَ  ال َييهن: أََن َرسنييوَل ال َييها  -792 يين  الثَنايَييةا ال عن  يَييا  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا يين  َكييَداٍء  ما َلَتييَم َمَكييَة ما

                                                                                                  
أمجييص الع ميياء ع ييى  وثيقييه  (:3/535) احلييا ن يف الفييتن عنييه  ييو أبييو مجييرق نريير بيين عمييران الهييبع   قييال «رجييم» قولييه:.( 1)

 .  واك تجا  بروايته
 .  يسريًا يف لفن احلديج -رمحه اهلل- ررم الرنف . (2)
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َ ى. اَليتا    . 1576.رواه الب اره:  باال َب  َياءا  َوَترََ  مان  الثَناَيةا الس ف 

َيانَِها -84  بَاب: َفْضِل َمك َة َوبـُنـْ

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -799 ييَ  اهللن َعني  َ  َر ا : َسييأَل تن النَييخا را  قَالَييت  َييد  َعيين  اع 
ييَن ال بَيي ييتا  نييَو   (1) أَما

تا نوهن يفا ال بَيي يييتا  قَييياَل: قين  يييتن  «نـََعـــمْ » قَييياَل: (2)ِإن  قـَْوَمـــِك َقص ـــَرْت ِبِهـــْم النـ َفَقـــةُ »: َ َميييا َ نيييحل  ملَ  ينيييد 
» 

: َ َميييا َشيييأ نن بَابايييها منر  َفاًعييي َِلِـــَك قـَْوُمـــِك  لِيُـــْدِخُلوا َمـــْن َشـــاُءوا  َويَْمنَـُعـــوا َمـــْن »   قَييياَل:اقين  يييتن فـََعـــَل 
ــْوَل َأن  قـَْوَمــكِ  ــوبـُُهْم  َأْن ُأْدِخــَل  َشــاُءوا  َوَل ــُدُهْم بِاْلَجاِهِلي ــِة  فََأَخــاُف َأْن تـُْنِكــَر قـُُل َحــِديثس َعْه

َْر ِ  َْ    .1584.رواه الب اره: . «اْلَجْدَر ِفي اْلبَـْيِإ  َوَأْن أُْلِصَق بَابَُه بِا

َهيييا  -211 َهييياَويفا راَوايَيييٍة َعني  يييَ  اهللن َعني  َ َر ا ـــ»قَييياَل:  : أََن النَيييخا ـــْوَل َأن  قـَْوَمـــِك َي ـــُة  َل ا َعاِئَش
 ََْ ََ ِمْنـُه  َوَأْلَزقْـتُـُه بِـا ََمْرُت بِاْلبَـْيِإ فـَُهِدَم  فََأْدَخْلُإ ِفيـِه َمـا ُأْخـِر ْرِ   َحِديُث َعْهدن ِبَجاِهِلي ةن  ََ

  . 1586.رواه الب اره:  .«ِإبـَْراِهيمَ    فـَبَـَلَُّْإ بِِه َأَسا،َ اَغْربِي   اَوبَابً  اَشْرِقي   اَوَجَعْلُإ َلُه بَابـَْيِن: بابً 

 بَاب: تـَْورِيِث ُدوِر َمك َة َوبـَْيِعَها َوِشَرائَِها -85

ََكيَة   -211 َ  اهللن َعني هنَما أَنَهن قَاَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها  أَي يَن  َين يبالن يفا َلاراَك  ا َعن  أنَساَمَة ب نا َدي ٍد َر ا
ــَرَ  َعقِ » َيَقيياَل:  يــلس ِمــْن رِبَــاعن َوَهــْل تـَ

وََكيياَن َعقايييمل َوراَ  أَبَييا طَالاييٍت   نييَو َوطَالاييتل  وملَ   «َأْو ُدورن  (3)
ييَ  اهللن َعني هنَمييا شيييئً  ا  وََكيياَن َعقايييمل َوطَالاييتل َكييا اَري نا. ايَراث ييهن َجع َفييرل َوَك َع ايي ؟ َر ا يي اَم   َنَيهنَمييا َكانَييا منس  يف ألا

   .1588.رواه الب اره: 
َـــــِرُث اْلُمْســـــِلُم اْلَكـــــاِفَر  َولَ اْلَكـــــاِفُر »: الَ قَييييي النيييييَخ  أنَ :  َعن يييييهن  ةٍ ايَيييييوَ  را يفا .وَ  (82) لَ ي

 .6764.رواه الب اره:   .«اْلُمْسِلمَ 
(4)

 

                                                                                                  
 .وليَ الرال احلجر ك ه  و و األساس القدمي  جرأه اعدار اليه يف احل   و من البيت (1)
 . اقت ع يهحل :أه (2)
 .ك يقال الربص إك لا  يه بناء داإد :وقيم   و مجص ربص و   الدار العرو ة (3)
  .كَ يَرا ن ال منس  احلن ال َكا اَر َوكَ ال َكا ارن ال منس  احلَ  :باب. (4)
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 َمك ةَ  بَاب: نـُُزوِل الن ِبي   -86

ييَ  أَرَالَ قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -218 قنييدنوَ  َمَكييَة:    ا
  اَمْنزِلَُنــا َغــدً » (1)

َحْيُث تـََقاَسُموا (2)ِإْن َشاَء الل ُه  ِبَخْيِف بَِني ِكَنانََة 
يَيع  ا َذلاَ  ال منَيَرَت  َوَذلايَ   «َعَلى اْلُكْفرِ  (3)

حٍل َوَب ا َعب دا ال من َ ايتا  اأََن قينَري شً  : أَن  َك ييننَياكاينو نحل  وَكاَنانََة  َتَاَلَفت  َعَ ى َب ا َ اشا   أَو  بَي ا ال من َ ايتا
 َ   . 1589 1595.رواه الب اره:  .(4)َوَك يينَباياعنو نحل   َ َن ينس  امنوا إالَي هاحل  الَنخا

 اَجَعَل الل ُه اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَإ اْلَحَراَم ِقَيامً بَاب: قـَْوِل الل ِه تعالى:  -87
  .97.الاإدق:  َعِليم -له إلى قو  - ِللن ا،ِ 

د   َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -218 ــــَويـَْقتَـْينِ »قَيييياَل:  َعيييين  النَييييخا ُِو السع ــــَة  ُيَخــــر ُب اْلَكْعَب
ــــْن  (5) ِم

  . 1591.رواه الب اره: . «اْلَحَبَشةِ 

َهاَعن  َعاإاَشَة  -214 َ  اهللن َعني  : َكاننوا َيرنومنوَن َعاشنيورَاءَ  َر ا قَاَلت 
يَرَض رمهيان   (6) قَيب يَم أَن  يينف 

تَيرن  ايها ال َكع َبةن   َيَ َما  َيَرَض الَ هن رمهيان  قَياَل َرسنيولن ال َيها  اوََكاَن يومً  َمـْن َشـاَء َأْن َيُصـوَمُه »:  نس 
رُْكهُ  رَُكُه فـَْلَيتـْ   . 1592.رواه الب اره:  .«فـَْلَيُصْمُه  َوَمْن َشاَء َأْن يـَتـْ

راهد َعييين  َأ ا َسييي -215 د   عايٍد اخل نيييد  لَـــُيَحج ن  اْلبَـْيـــُإ َولَيـُْعَتَمـــَرن  بـَْعـــَد »قَييياَل:  َعييين  النَيييخا
 ََ ََ َوَمْأُجو   . 1593.رواه الب اره:  .«ُخُروَِ يَْأُجو

 
                                                                                                  

  .ذل  كان    رجوعه من مىن أن( 1595.ب  يف رواية )الب اره: ( 1)
 . و الواله العروم با رت (2)
 .تالفوا :أه (3)
 .  مجص الرنف  نا ب   ديث .( 4)
 .و   يبفة السولان تالًبا  يبغرإا لدقتهما ومحوشتهما   رغري الساق  (5)
كانيت قيري     و عقيت  يا يف الرييين  ء و يو  إسلم  ومل يكن يف اعا  يية ألنيه لييَ يف كلمهيحل عاشيورا :بن لريداقال  (6)

 .مث  و بالد و كى أبو عمرو الشيباي  يه القرر   رو  عاشوراء يف اعا  ية
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 بَاب: َهْدِم اْلَكْعَبةِ  -82

د  -216 يييَ  اهللن َعني هنَميييا  َعييين  النَيييخا  (1)َكـــأَن ي بِـــِه َأْســـَوَد َأْفَحـــَ  »قَييياَل:  َعييينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا
  . 1595.رواه الب اره: . «اَحَجرً  ايـَْقَلُعَها َحَجرً 

َْسَودِ  -89 ُِِكَر ِفي اْلَحَجِر اَْ  بَاب: َما 

ييَولا  َيَقبَي َييهن   َيَقيياَل: إايد أَع  َييحلن أَنَييَ  َ َجييرل  َك : َعيين  عنَمييَر  -217 َس  َجييرا األ  أَنَييهن َجيياَء إاَن احلَ 
 َ    .1597.رواه الب اره: يينَقبيد نَ  َما قَيبَي  تنَ .  َ هنر  َوَك  َيني َفصن  َوَلو َك َأيد رَأَي تن الَنخا

 بَاب: َمْن َلْم َيْدُخْل اْلَكْعَبةَ  -81

يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: اع َتَميييَر َرسنيييولن ال َيييها  -212   َ  َيييياَم َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َأ ا أَو َس َر ا
ين  النَياسا   َيَقياَل لَيهن َرجنيمل: أََلَتيَم رَ  يتينرنهن ما ا  َوَمَعيهن َمين  َيس  َعتَيي   سنيولن باال بَيي تا  َويَبيَ ى َت  يَف ال َمَقيا ا رَك 

  . 1655.رواه الب اره: ال َكع َبَة  قَاَل: َك.  الَ ها 

 بَاب: َمْن َكبـ َر ِفي نـََواِحي اْلَكْعَبةِ  -81

يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: إاَن َرسنيييوَل ال َيييها َعييي -219 تنَم  نا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا َلَميييا قَيييداَ   َأىَب أَن  يَيييد 
َاعايييَم يفا أَي ييدايهاَما  يحَل َوإاي  َرجنوا يبنييورََق إابي ييرَا ا راَجييت    َييَأت  َييا  َأنت  َييةن   َييَأَمَر تا َد َك ن ال بَيي ييَت َو ايييها اآل  ا األ 

(2) 
 َيَدَتَم  «قَاتـََلُهْم الل ُه  َأَما َوالل ِه َلَقْد َعِلُمـوا َأنـ ُهَمـا لَـْم َيْستَـْقِسـَما ِبَهـا قَـ ع »: َرسنولن الَ ها   َيَقالَ 

يها  وملَ  ينَرمد  ايها.    . 1651.رواه الب اره: ال بَيي َت  َ َكبَيَر يفا نَيَوا ا

 بَاب: َكْيَف َكاَن َبْدُء الر َملِ  -88

ييَد ن َع َييي كنحل   قَيياَل: قَييداَ  َرسنييولن ال َييها  ن ييهن َوعَ  -211 ييراكنوَن: إانَييهن يَيق  ييَيابنهن   َيَقيياَل ال منش  َوَأيب 

                                                                                                  
 .بعيد ما ب  الف دين :أه (1)
 ييإذا أرال أمييرًا ألتييم يييده  ييإن تيير  األميير  عييم وإن    عييم أو ك  فعييماو يي  سييها  مكتييوب ع يهييا    ييد ا دمل و يي  القييدا او  (2)

 .مل يفعم تر  النهى
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َوَقد  َوَ َنتي هنحل  
محنَى يَيث يراَب  (1)

أَن  يَير من نيوا  َيَأَمَر نحل  النَيخا   (2)
يَواطَ  (3) َش  األ 

(4)  َ الَثَلثَيَة  َوأَن  َ  شنيوا َميا بيَي  
بي َقاءن َعَ ي هاحل .الر   َواَط كنَ َها إاَك اإل ا َش  ا  وملَ  َ  نَيع هن أَن  يَأ منَر نحل  أَن  يَير من نوا األ  نَي   ك 

  . 1652.رواه الب اره:  (5)

َْسَوِد ِحيَن يـَْقَدُم َمك َة َأو َل َما َيُطوُف  -88 َْ بَاب: اْسِتاَلِم اْلَحَجِر ا
 اَويـَْرُمُل َثاَلثً 

يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: رَأَي يييتن َرسنيييوَل ال َيييها َعييي -211 يييَد ن َمَكيييَة  إاَذا  نا اب ييينا عنَميييَر َر ا يييَ  يَيق   ا
َوَل  أََوَل َما َي نومن  َ نت   َس  َن األ  تَيَ حَل الر ك  اس 
(6)  .    .1653.رواه الب اره: َثَلثََة أَط َواٍم مان  الَسب صا

    َواْلُعْمَرةِ بَاب: الر َمِل ِفي اْلحَ  -84

أَنَيهن قَياَل: َ َميا لَنَيا َولا َرَميما  إاَ َيا كننَيا رَاَءيي نَيا َعين  عنَميَر  -218
َ َكهنيحل   (7) يراكاَ   َوقَيد  أَ   بايها ال منش 

ءل يَبنَيَعهن الَنخا   َ قَاَل: َش      .1655.رواه الب اره:   َ َل حننات  أَن  نَيتي رنَكهن. الَ هن  مثن

ييَدٍق َوَك  -218 ا  يفا شا نَي   ييتاَلَ  َ ييَيي نا اليير ك  ييتن اس  ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: َمييا  َيرَك  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا
َ  (8)َرَتاٍء  َت امنهنَما. منن ين رَأَي تن الَنخا َيس 

  . 1656.رواه الب اره:  (9)

 بَاب: اْسِتاَلِم الرعْكِن بِاْلِمْحَجنِ  -85
ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: طَيياَم النَييخا   َعيينا  -214 يفا َ َجييةا ال ييَوَلاعا َع َييى بَعاييرٍي   اب يينا َعبَيياٍس َر ا

                                                                                                  
 أه: أ عفتهحل. (1)
 .ووقص يف القرآن  كاية قول النا ق   و ا حل عن  سميتها يثرب  طيبة  و اسحل الدينة قبم اإلسل   سما ا النخ  (2)
 .الوثت يف الش  ليَ بالشديد :الرمم يف ال وام (3)
 .و و يف األيبم مسا ة  عدو ا الفرس  مرق :أه -بالفتن-مجص شوط  (4)
 .الر ق تحل :هأ (5)
 .يسرع يف الش  :أه (6)
 .وليَ  و من الرياء  أرينا حل بيل  الفعم أنا أقوياء :أه  بودن  اع نا من الرؤية (7)
 .يف  يق وك سعة :أه (8)
 .  133يف كتاب الو وء/ باب: تسم الرج   يف النع  /  :  عناه  يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وقد  قد  .( 9)
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َجٍن. َن  ااي  َت احلن الر ك  َيس 
(1)

  . 1657.رواه الب اره:  

 بَاب: تـَْقِبيِل اْلَحَجرِ  -86

َ  اهللن َعني هنَما أَنَهن َسأََلهن رَ  َعنا اب نا  -215 َجرا   َيَقاَل: رَأَي يتن َرسنيوَل عنَمَر َر ا تاَل ا احلَ  جنمل َعن  اس 
َعييم  أَرَأَي ييَت  ال َييها  ييَت امنهن َويينَقبيد نييهن.  َيَقيياَل الَرجنييمن: أَرَأَي ييَت إان  دنمحا ييتن  أَرَأَي ييَت إان  تن اب ييتن  قَيياَل: اج  َيس 

َت امنهن َويينَقبيد  باال َيَمنا  رَأَي تن َرسنوَل الَ ها     .1611.رواه الب اره:  نهن. َيس 

َِا َقِدَم َمك َة قـَْبَل َأْن يـَْرِجَع ِإَلى بـَْيِتِه  ثُم   -87 بَاب: َمْن طَاَف بِاْلبَـْيِإ ِإ
ََ ِإَلى الص َفا  َصل ى رَْكَعتَـْيِن ثُم  َخَر

َهييا:َعيين  َعاإاَشييةن  -216 ييَ  اهللن َعني  ييَ  قَيي َر ا ٍء بَييَدأَ باييها  ا َ  داَ  النَييخا  أََن أََوَل َشيي   أَنَييهن  َيَوَ ييَأ  مثن
ثي َ هن.  َ  اهللن َعني هنَما ما ٍر َوعنَمرن َر ا َ َ َج أَبنو َبك  رًَق  مثن َ ملَ  َ كنن  عنم     .1614.رواه الب اره: طَاَم  مثن

َ  اهللن َعني هنَما: -217 د  َعنا اب نا عنَمَر َر ا  (2).ايبً  َيَقَدَ  قر   َ دايجن َطواما الَنخا
ييي وداَل يفا  ييياها الَروايَييةا: أنَييهن كييانَ  ا  دن جن س  َد َي   َ الَرييَفا َوال َميير َوقا   َسييج  َ َي نييومن بيَيي   .رواه الب يياره: . مثن

1616  .  
 بَاب: اْلَكاَلِم ِفي الط َوافِ  -82

212-  َ َ  اهللن َعني هنَما: أََن الَنخا َي نيومن باال َكع بَيةا باإان َسياٍن  َربَيَط  َميَر َو نيوَ  َعنا اب نا َعَباٍس َر ا
يَيييَدهن إاَن إان َسييياٍن  باَسيييري ٍ 
ٍء َتيييري ا َذلايييَ    َيَق ََعيييهن النَيييخا   (3) َيييي ٍط أَو  باَشييي   َ قَييياَل:  أَو  خبا قُـــْدُه »بايَيييداها  مثن

  . 1625.رواه الب اره: . «بَِيِدهِ 

 

                                                                                                  
 .عرا معوجة (1)
َ  يَيق َد ن َمَكَة أََوَل َما َي نومن َويَير منمن َثَلثًا :بَاب( .2) َولا  ا َس  َجرا األ  تاَل ا احلَ    . 811/  : اس 
 .ومجعه سيور  د من ج د و قا  (3)
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 َوَل َيُح ع ُمْشِر س بَاب: َل َيُطوُف بِاْلبَـْيِإ ُعْريَانس  -89

يَق َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -219 ييٍر الردييدد َهييا َرسنييولن  : أََن أَبَييا َبك  َجييةا الَيييتا أََمييرَهن َعَ يي  بَيَعثَييهن يفا احلَ 
يييٍط يينيييَؤذدنن يفا النَييياسا  َأَك َك حَينييي ال َيييها  يييرا  اايييىًن  يفا َر   ج  بَيع يييَد ال َعيييا ا قَيب يييَم َ َجيييةا ال يييَوَلاعا  ييَيييو َ  الَني 

راكل  َوَك َي نومن باال بَيي تا عنر يَانل. منش 
  . 1622.رواه الب اره:  (1)

ََ ِإَلى َعَرَفَة  -41 بَاب: َمْن َلْم يـَْقَرْب اْلَكْعَبَة َوَلْم َيُطْف َحت ى َيْخُر
َو لِ   َويـَْرِجَع بـَْعَد الط َواِف اَْ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: قَييداَ  النَييخا  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا َعبَيي -281 َمَكييَة  َ  َيياَم َوَسييَعى  اٍس َر ا
َا َ َن َرَجَص مان  َعَرَ َة. َ الَرَفا َوال َمر َوقا  وملَ  يَيق َرب  ال َكع َبَة بَيع َد َطَوا اها تا بَي  
(2)

   .1625.رواه الب اره:  

41-   َ  بَاب: ِسَقايَِة اْلَحا

َتأ َذَن ال َعَباسن ب نن َعب دا ال من َ اتا َعنا  -281 َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: اس  َرسنيوَل ال َيها  اب نا عنَمَر َر ا
 .َقايَتاها   ََأذاَن َلهن ما سا َ ماىًن  مان  َأج  ََكَة لََيايا    .1634.رواه الب اره: : أَن  يَبايَت  ا

يييَ  اهللن عَ  -288 يييَقى   ني هنَميييا: أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا َتس  يييَقايَةا  َاس  َجييياَء إاَن السد
يييمن  اذ َ يييت  إاَن أنمديييَ    َيييأ تا َرسنيييوَل ال َيييها  : يَيييا َ ه  ييين  عان يييداَ ا.  َيَقييياَل:   َيَقييياَل ال َعبَييياسن باَشيييرَاٍب ما

يَبَ    «اْسِقِني»هنحل   ايها. قَاَل: قَاَل: يَا َرسنوَل الَ ها  إانَيهنحل  جَي َع نوَن أَي داييَ  «اْسِقِني» َ أَ َيى َدم  ن هن  مثن َ َشراَب ما
قنوَن َويَيع َم نوَن  ايَها   َيَقاَل:  َ قَاَل:  «اْعَمُلوا  فَِ ن ُكْم َعَلى َعَملن َصاِلحن »َو نحل  َيس  لَـْوَل َأْن تـََُّْلبُـوا »مثن
: َعا اَقهن  َوَأَشاَر إاَن َعا اقاها. يَيع   «لَنَـَزْلُإ  َحت ى َأَضَع اْلَحْبَل َعَلى َهِذهِ    . 1635.رواه الب اره:  ا

 
                                                                                                  

نيا ذكير احلجية الييت . ودال  242( . يا احلديج يشبه أن يكون مكررًا  وقد  قد  يف الرلق/ باب: ما يسرت من العورق/  : 1)
 بعثه  يها .

  لييييا  هييو مييين 783 يييا احلييديج طيييرم ميين احليييديج السييابق يف بييياب: مييا ي ييبَ ا ييير  ميين الثيييياب واألرلييية واألدر   : .( 2)
 .  األ اليج الكررق يف ال ترر
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 بَاب: َما َجاَء ِفي زَْمَزمَ  -48

َبَ   َ َشراَب َو نَو قَاإاحلل.  قَاَل: َسَقي تن َرسنوَل الَ ها  َوَعن هن  -288  مان  َدم 
   .1637.رواه الب اره:  (1)بَعارٍي.َويفا راَوايٍَة َعن هن: أَنَهن ما َكاَن يَيو َمئاٍي إاَك َعَ ى 

 بَاب: ُوُجوِب الص َفا َواْلَمْرَوِة َوُجِعَل ِمْن َشَعاِئِر الل هِ  -48

َها َعن  َعاإاَشَة  -284 َ  اهللن َعني  تاها عنير َوقن ب ينن اليب بَيري ا َعين  قَييو لا ال َيها َعيَب َوَجيَم:  َر ا َسَأَ ا اب نن أنت 
  َمر َوَق مان  َشَعاإارا إاَن الَرَفا َوال

 الَ ها َ َمن  َ َج ال بَيي َت أَو  اع َتَمَر َ َل جنَناَ  َعَ ي ها أَن  َي َيَوَم تااَميا (2)
ََ َميا قين  يَت   158.البقيرق:  : بايئ  قَاَل:  َيَوالَ ها َما َعَ ى َأَ ٍد جننَيا ل أَن  َك َي نيوَم باالَريَفا َوال َمير َوقا  قَالَيت 
: َك جننَيياَ  َعَ ي ييها أَن  َك يَيَت َييَوَم تااَمييايَييا اب يي يييتا  إاَن َ ييياها لَييو  َكانَييت  َكَمييا أََول تَيَهييا َعَ ي ييها  َكانَييت    َن أنت 

يي امنوا  ين  َن َرييارا  َكيياننوا قَيب ييَم أَن  ينس  ع بنييدنونَيَها  الَيييتا َكيياننوا ييَ  (3)ها  ييوَن لاَمنَيياَق ال َاتايَييةا َوَلكانَيَهييا أنن بالَييت  يفا األ 
عان َد ال منَشَ ما 
َ َكاَن َمين  أََ يَم يَيَتَييرَ ن  (4)

يَ منوا  َسيأَلنوا َرسنيوَل  (5) أَن  َي نيوَم باالَريَفا َوال َمير َوقا   َيَ َميا َأس 
َ الَريفَ  الَ ها  ا َوال َمير َوقا   َيأَني َبَل ال َيهن َعن  َذلاَ   قَالنوا: يَا َرسنوَل الَ ها  إانَا كنَنا نَيَتَييرَ ن أَن  َن نيوَم بيَي  

يَيَة قَالَيت  َعاإاَشيةن  إاَن الَرَفا َوال َمر َوَق مان  َشيَعاإارا ال َيها  َيَعاَن:  َهيااآل  يَ  اهللن َعني  : َوقَيد  َسيَن َرسنيولن َر ا
نَيهن  الَ ها  ََ ٍد أَن  يَيتي رنَك الَ َواَم بَييي  ََ ألا نَيهنَما   َيَ ي    . 1643.رواه الب اره: َما. الَ َواَم بَييي 

 بَاب: َما َجاَء ِفي الس ْعِي بـَْيَن الص َفا َواْلَمْرَوةِ  -44

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  -285 ََوَل  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا إاَذا طَيياَم ال َييَواَم األ 

                                                                                                  
عييم الريينف نظيير كمييا  فيمييا   .قولييه: مييا كييان اخل  يف األيبييم: قييال عايبييحل:  ي ييف عكرميية: مييا كييان يومئييي إك ع ييى بعييري.( 1)

 . 1933يف األشربة/ باب: الشرب قاإًما/  :  احلديج مكررًا سيأِتو  رد. 
 .علمة :مجص شعريق أه (2)
 .وكانت األدل  م  ا   و يبنحل نربه عمرو بن حل  عهة البير  ا ي   قديًدا (3)
 .و و اعبم اليه يهبط إليها منه  مو ص بقديد من نا ية البير (4)
 .وي  ق ع   اإلمث  حلر  و و  يق الردر وتريهمن ا (5)
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يَعى َب  يَن ااَوَمَشى أربعً  اَتَت ثلثً  ييما   وََكياَن َيس  َ الَريَفا َوال َمير َوقا.  (1)ل َمسا .رواه الب ياره: إاَذا طَياَم بيَي  
1644.    

َِا  -45 بَاب: تـَْقِضي اْلَحاِئُ  اْلَمَناِسَك ُكل َها ِإل  الط َواَف بِاْلبَـْيِإ  َوِإ
 َسَعى َعَلى َغْيِر ُوُضوءن بـَْيَن الص َفا َواْلَمْرَوةِ 

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: أََ ييَم النَييخا  َعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا  -286 جد   ال َييها َر ا ييَيابنهن بايياحلَ   نييَو َوَأيب 
د  ييَر النَييخا هل َتيي  ييني هنحل  َ ييد  ََ َمييَص َأَ ييٍد ما هل   َيَقيياَل:  َولَييي  يين  ال ييَيَمنا َوَمَعييهن َ ييد  َوطَ  َيييَة  َوقَييداَ  َع ايي ؟ ما

َيييا أََ يييَم بايييها النَيييخا   َ   يييتن  ا َ يينَقرديييرنوا     َيييَأَمَر النَيييخا   أَ   يييرًَق  َوَي نو نيييوا  مثن يييَيابَهن أَن  جَي َع نوَ يييا عنم  َأيب 
يىًن َوذََكيرن َأَ يدانَا يَيق  نيرن   َيبَي َيَ  النَي هن   َيَقالنوا: نَين  َ ايقن إاَن ما َد  َ َوحيَا  وا إاَك َمن  َكاَن َمَعهن ا     َيَقياَل: خا

ــتَـْقبَـلْ » ــْو اْس َْحَلْلــإُ َل ــْدَي ََ ــي اْلَه ــْوَل َأن  َمِع ــا َأْهــَدْيُإ  َوَل ــَتْدبـَْرُت َم ــا اْس ــْن َأْمــِري َم .رواه . «ُإ ِم
  . 1651الب اره: 

 بَاب: أَْيَن ُيَصل ي الظعْهَر يـَْوَم التـ ْرِويَةِ  -46

َا ب ييَن َمالاييٍ   -287 أَنَييهن َسييأََلهن َرجنييمل  َعيين  أَنَيي
ييرا   (2) د َ قيياَل لَييهن: َأت  ٍء َعَق  تَييهن َعيين  النَييخا يا باَشيي  

 يرا يَر ييَيو َ  النَيف  َر ييَيو َ  التَير وايَيةا  قَياَل:  اايىًن  قَياَل:  َيأَي َن يَبيَ ى ال َعر  َر َوال َعر    قَياَل:   أَي َن يَبَ ى الظ ه 
َب َ نا  بااأل 
: ا ي َعم  َكَما يَيف َعمن أنَمرَاؤنَك.  (3) َل   . 1653الب اره: .رواه مثنَ قَاَل أَن

 بَاب: َصْوِم يـَْوِم َعَرَفةَ  -47

يييما  -282 َهييياَعييين  أن د ال َفه  يييَ  اهللن َعني  د  َر ا : َشيييَ  النَييياسن ييَيييو َ  َعَر َيييَة يفا يَبيييو  ا النَيييخا   قَالَيييت 
د  باَشرَاٍب َ َشرابَهن.  َيبَيَعث تن إاَن الَنخا

  . 1658.رواه الب اره:  (4)

                                                                                                  
 .مسيم مياه األم ار من اعبم :أه (1)
 .  سكن الكو ة  أبو عبد اهلل الك   الساإم  و: عبد العبيب بن ر يص األسده.( 2)
أقيرب منيه  و يو إن مي   ويهيام إي مكية وميىن و يو وا يد  و يو الب يياء أيًهيا ى األب ن  و مسيم الاء  يه لقاا احلر( 3)

 .و يه نظر  كيا قال بن عبد الر وتريه من الغاربة   إن مكة

 ( .1661. )رواه الب اره:  ََأر َس  تن إالَي ها باَقَد ا َلنَبٍ َو نَو َواقافل َعَ ى بَعارياها َ َشرابَهن .َويفا راَوايٍَة: ( 4)
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 ِجيِر بِالر َواِح يـَْوَم َعَرَفةَ بَاب: التـ هْ  -42

َن  َ َرياَ  عان يَد  -289 يَ  دَالَيت  الَشيم  َ  اهللن َعني هنَما: أَنَهن َجاَء يَيو َ  َعَر َيَة   ا َعنا اب نا عنَمَر َر ا
سنرَالااا 
َجا ا  َ َ رََ  َوَعَ ي ها ما  َيَفةل منَعر َفرَقل   َيَقاَل: َما َلَ  يَيا أَبَيا َعب ي (1) دا اليَرمح َنا   َيَقياَل: اليَرَواَ  احلَ 

: نَيَعييحل   قَياَل:  َييأَن ظار يا إان  كنن يَت  نرايييدن الس يَنَة  قَيياَل: َ ييياها الَسياَعَة  قَييالَ 
(2)  َ يي  مثن َ ييَن أن اييَة َع َييى رَأ سا

َجيا ن  َ َسياَر  َيَقياَل لَيهن َسياملان ب ينن َعب يدا  رن ن   َينَيَبَل َ َن َتيرََ  احلَ  : إان  كنن يَت -وَكياَن َميَص أَباييها  -اهللا َأت 
لس َنَة  َاق رنر  اخل ن  َبةَ  نرايدن ا

َوَعجدم  ال ونقنوَم  َ َجَعَم يَين ظنيرن إاَن َعب يدا ال َيها   َيَ َميا رََأد َذلايَ  َعب يدن ال َيها  (3)
 قَاَل: يَبَدَا. 

َجا ا  جد. وََكاَن َعب دن ال َم ا ا َقد  َكَتَت إاَن احلَ  َالاَف اب َن عنَمَر يفا احلَ     .1665.رواه الب اره:   أَن  َك  ن

 بَاب: اْلُوُقوِف بَِعَرَفةَ  -49

ييَ   تن بَعاييريً  َعيين  جنبَيييري ا ب يينا من  عاييحٍل  -281 يا   َييَيَ ب تن أَط  نبنييهن ييَييو َ  َعَر َييَة   َيرَأَي يييتن  اقَيياَل: َأ  
 َ َا باَعَرَ َة   يَ  اَواقافً  الَنخا : َ َيا َوالَ ها مان  احل نم  قن  تن

   .1664.رواه الب اره: َ َما َشأ ننهن َ ا نَنا !.  (4)

َِا َدَفَع ِمْن َعَرَفةَ  -51  بَاب: الس ْيِر ِإ

يييَ  اهللن َعني هنَميييا أَن يييهن سنيييئاَم: َعييين  َسيييري ا َرسنيييولن ال َيييها  -281 يفا َ َجيييةا  َعييين  أنَسييياَمةن ب ييينا َدي يييٍد َر ا
رين ال َعَنَق ال   َ  َلَ َص  قَاَل: َكاَن َيسا َوَلاعا  ا

َوقً  (5)  َإاَذا َوَجَد َ ج 
(7)َنَص. (6)

 

                                                                                                  
 (.تيمته :أه) (1)
 .انتظري :أه (2)
 .ق  ها :أه (3)
 . شدل حل يف األمر :أه  يوا بيل  لتيمسهحل :وقيم .   قري  وما ولدت ويدتم معهحل   فاؤ حل :قال مس حل (4)
 . و سري سهم سريص ليَ بالتشديد (5)
 .طريًقا متسًعا واعمص  جوات :أه (6)
 .والنص منتهى الغاية يف كم ش ء  ر ص يف سريه وأسرع :أه (7)
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.  (1)قَاَل الرَاواه:   . 1666.رواه الب اره: َوالَنص   َيو َا ال َعَنقا

فَاَضِة َوِإَشارَتِِه ِإلَْيِهْم  بَاب: َأْمِر الن ِبي   -51 بِالس ِكيَنِة ِعْنَد اإْلِ
 بِالس ْوطِ 

د  -288 ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أَنَييهن َل َييَص َمييَص النَييخا  ييَييو َ  َعَر َييَة  َ َسييماَص النَييخا   َعيينا اب يينا َعبَيياٍس َر ا
يييييرً  بايييييما   ََأَشييييياَر باَسيييييو طاها إالَيييييي هاحل   َوقَييييياَل:  اَوَ ييييير بً  (2) اَشيييييدايدً  اَورَاَءهن َدج  ـــــْيكُ »لا  ا ْم َأيـعَهـــــا الن ـــــاُ،  َعَل

يَضاعِ  َْ بِاإْلِ بِالس ِكيَنِة  فَِ ن  اْلِبر  لَْي
(3)

  . 1671.رواه الب اره:  .«

َم َضَعَفَة َأْهِلهِ  -58 بَِلْيلن فـََيِقُفوَن بِاْلُمْزَدِلَفِة َوَيْدُعوَن  (4)بَاب: َمْن َقد 
َِا َغاَب اْلَقَمرُ  ُم ِإ  َويـَُقد 

ييييٍر رَ  -288 َيييياَء بان ييييتا َأ ا َبكن ييييَ  اهللن َعني هنَمييييا: أَنَيَهييييا نَيبَلَييييت  لَيي  َييييَة مَج ييييٍص عان ييييَد ال منب َللاَفييييةا  َعيييين  َأي   ا
: يَييا بينييَ َ  َ قَالَييت   َيَقاَمييت   نَريي د   َ َرييَ ت  َسيياَعًة مثن
(5)  َ َ ييم  َتيياَب ال َقَمييرن  قَيياَل: َك  َ َرييَ ت  َسيياَعًة مثن

: يَا بينَ َ َ م  َتاَب ال َقَمرن  قَياَل:  يرََق  قَاَلت  م  َنا  َ يَن َرَميت  اعَ  :  َيار تَا نوا   َار َتَ  نَيا َوَمَهييي  نَيَعيحل   قَالَيت 
َا  قَاَل:  َيقن  تن َ َا: يَا َ ن َتاهن! َ َرَجَعت  َ َرَ ت  الر ب َن يفا َمن با ا مثن
: يَيا  (6) يَنا  قَالَيت  َما أنرَانَا إاَك َقد  َتَ س 

أَذاَن لا ظ عننا. ها بينَ َ  إاَن َرسنوَل ال َ 
   .1679.رواه الب اره:  (7)

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -284 يييَ  اهللن َعني  َ  َر ا يييَتأ َذَنت  النَيييخا : نَيبَل نَيييا ال منب َللاَفيييَة   َاس  َلقن  أَن   قَالَيييت  َسيييو 

                                                                                                  
 .   و  شا  بن عروق بن الببري بن العوا .( 1)
 . يا قويًا :أه (2)
 .أسرعوا :أو عوا :قال الب اره (3)
 . عفة مجص  عيف نالر :قال بن مال   يع  النساء والربيان (4)
َ  اهللن َعني َها   و أبو عمر عبد اهلل بن كيسان الدي.( 5)  .  مون أياء َر ا
ييا  :ها بياأللف وا ياء وقفيت عنيد ا يف النيداء  ق يت إذا ويب ت  يا  نة :إذا لعوت امرأق  كنيت عن ايها ق ت :قال اخل يم (6)

 .وك يقال إك يف النداء   نتاه
ييت الرأق بيل  لكو ا يظعين تيا أه  :وقيم  وأيب ه ا ول  إذا كانت  يه الرأق مث أط ق ع ى الرأق  مجص الظعينة و   الرأق (7)

 . ع  مفعولة  عي ةير م تا 
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َ َص قَيب ييَم َ   َميةا النَيياسا   َيد 
ييرَأًَق َب ايئَيًة  (1) وََكانَيت  ام 

نَييا  َييَأذاَن َ َي (2) ا   َييَد َيَعت  قَيب يَم َ   َمييةا النَياسا  َوأََقم 
يَتأ َذن تن َرسنيوَل ال َيها  َ َل َيع نَيا باَد  عايها   َييَفَن  َأكنيوَن اس  َنا حَن ينن  مثن يَبي  يَتأ َذَنت  َسيو َلقن    َ َن َأيب  َكَميا اس 

   .1681.رواه الب اره: َأَ ت  إاَيَ مان  َمف رنوٍ  باها. 

 : َمَتى ُيَصل ي اْلَفْجَر ِبَجْمعن بَاب -58

َدَ ا باَأَذاٍن َوإاقَاَميٍة   (3)ا: أَنَهن َقداَ  مَج عً َعن  َعب دا الَ ها  -285 ا  كنَم يَبَلٍق َو   َ َرَ ى الَرَل َي  
: طَ َيي ييرن  قَاإاييمل يَيقنييولن ييَ  طَ َييَص ال َفج  ييَر  ا َ يَبييَ ى ال َفج  نَيهنَمييا  مثن : ملَ  َوال َعَشيياءن بَييي  ييرن  َوقَاإاييمل يَيقنييولن َص ال َفج 

َ قَاَل: إاَن َرسنوَل الَ ها  رن  مثن لََتا َعـْن َوْقِتِهَمـاِإن  َهاتـَْيِن الص اَلتـَيْ »قَاَل:  َي   نص  ال َفج  ِفـي َهـَذا  ِن ُحو 
 «وا  َوَصاَلَة اْلَفْجِر َهـِذِه الس ـاَعةَ َحت ى يـُْعِتمُ  ااْلَمَكاِن  اْلَمَِّْرَب َواْلِعَشاَء  َفاَل يـَْقَدُم الن اُ، َجْمعً 

َن َأيَباَب الس َنَة. َ َميا أَل راه ناَ  أَ َاَض اآل  َ قَاَل: َلو  أََن أَمارَي ال منؤ ما َفَر  مثن َ َوَقَف َ َن َأس  لنيهن َكياَن  مثن أَقَيو 
رََع أَ   َل  صن عنث َماَن  را.   َيَ حل  يَيَبل  يينَ خد َ َن َرَمى  َأس    . 1683.رواه الب اره: مَج رََق ال َعَقَبةا يَيو َ  الَني 

 بَاب: َمَتى يُْدَفُع ِمْن َجْمعن  -54

يييييراكاَ  َكييييياننوا َك : َعييييين  عنَميييييَر  -286 َ َوقَيييييَف  َيَقييييياَل: إاَن ال منش  يييييٍص الر يييييب َن  مثن َم  أَنَيييييهن يَبيييييَ ى جبا
َن  َويَيقنولنيي يهنييوَن َ ييَن َ    نييَص الَشييم 

ييراا  ثَباييرين ينفا وَن: َأش 
(4)  َ َ أَ َيياَض قَيب ييَم أَن   َوأََن النَييخا َتيياَلَفهنحل   مثن

 . َن    .1684.رواه الب اره: َ    نَص الَشم 

 بَاب: رُُكوِب اْلُبْدنِ  -55

َهــــاارْكَ »َيسنييييوان بََدنَييييًة   َيَقيييياَل:  رََأد رجييييًل  أََن َرسنييييوَل ال َييييها : َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -287  «بـْ
َها» َيَقاَل: إانَيَها بََدنَةل   َيَقاَل:  َهـا َويـْلَـكَ »قَاَل: إانَيَها بََدنَةل  قَاَل:  «ارَْكبـْ يفا الثَالاثَيةا أَو  يفا الثَانايَيةا.  «ارَْكبـْ

  . 1689.رواه الب اره: 

                                                                                                  
 .دمحتهحل :أه (1)
 .و    د السريعة  عي ةبودن   (2)
 . و البللفة نفسها :وقيم  و و اسحل الشعر احلرا    و مكان معروم بالبللفة (3)
 . و جبم معروم  كة ع ى يسار اليا ت إن م  من عر ة (4)
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 بَاب: َمْن َساَ  اْلُبْدَن َمَعهُ  -56

َ  اهللن َعني هن  -282 رَقا إاَن  َميا قَياَل: َمَتَيَص َرسنيولن ال َيها َعنا اب نا عنَمَر َر ا يفا َ َجيةا ال يَوَلاعا بايال عنم 
َفييةا  َوبَييَدأَ َرسنييولن ال َييها  يين  ذاه احل نَ يي  َه ما َييد  ييَدد  َ َسيياَا َمَعييهن ا   َييجد  َوأَ   َ أََ ييَم  احل  رَقا  مثن  ََأَ ييَم باييال عنم 

جد   َيَتَمتَيَص النَيياسن َميَص  د باياحلَ  َه   النَييخا َييد  ييَدد َ َسياَا ا   ين  النَيياسا َمين  أَ   َييجد  َ َكياَن ما رَقا إاَن احل  بايال عنم 
دا   َيَ َما َقداَ  الَنخا   ني هنحل  َمن  ملَ  يينه  :  َوما َمْن َكـاَن ِمـْنُكْم َأْهـَدك  فَِ نـ ُه َل َيِحـلع »َمَكَة  قَاَل لا َناسا

ــُه  َوَمــْن لَـْم َيُكــْن ِمــْنُكْم َأْهـَدك  فـَْلَيطُــْف بِاْلبَـْيــِإ َوبِالص ــَفا  ِلَشـْيءن َحــُرَم ِمْنــُه  َحت ـى يـَْقِضــَي َحج 
فـَْلَيُصْم َثاَلثََة َأيـ امن ِفـي اْلَحـ    اَواْلَمْرَوِة  َوْليـَُقص ْر َوْلَيْحِلْل  ثُم  لُِيِهل  بِاْلَح    َفَمْن َلْم َيِجْد َهْديً 

َِا َعًة ِإ    .1691.رواه الب اره:  .«رََجَع ِإَلى َأْهِلهِ  َوَسبـْ

َفِة ثُم  َأْحَرمَ  -57  بَاب: َمْن َأْشَعَر َوقـَل َد ِبِذي اْلُحَليـْ

َ  اهللن َعني هنَميا قَياَك: َتيرََ  النَيخا   -289 َورا ب نا َح َرَمَة َومروان َر ا ين  ال َمداينَيةا َدَميَن  َعن  ال ماس  ما
َفيييةا  قَي َيييَد النَيييخا  احل نَدي بايَيييةا يفا  يييَياباها  َ يييَن إاَذا َكييياننوا بايييياه احل نَ يي  ييين  َأيب  اإَيييًة ما يييرََق ما يييَص َعش  َه   باه  َيييد  ا  

َعرَ   هن َوَأش 
رَقا. (1) َرَ  باال عنم  َوَأ  

(2)
  . 1694 1695.رواه الب اره:  

 بَاب: َمْن قـَل َد اْلَقاَلِئَد بَِيِدهِ  -52

َها َعن  َعاإاَشةَ  -241 َ  اهللن َعني  يَ  اهللن َعني هنَميا  َر ا : يَيقنيولن أَنَهن بَيَ َغها: أََن َعب َد الَ ها ب َن َعبَياٍس َر ا
يً  يييَدد َ يييد  ينيييهن.  َيَقالَيييت  َعاإاَشيييةن اَميين  أَ   َيييا د  َ يييَن يينن َييييَر َ د  يييَ  اهللن   َ يييرنَ  َعَ ي يييها َميييا حَي يييرن ن َع َييى احل  َر ا

َهيا ََ َكَميا َعني  ها َرسنيولا ال َييها : لَيي  َ قَي َيَدَ ا َرسنييولن  قَيياَل اب ينن َعبَياٍس  أَنَيا  َيتَي  ييتن َقَلإايَد َ يد  بايَيَدَه  مثن
َييا َمييَص َأ ا   َي َييحل  حَي ييرن   َع َييى َرسنييولا ال َييها  ال َييها  َ بَيَعييَج تا ءل َأَ  َييهن ال َييهن لَييهن َ ييَن حنناييَر  باَيَدي ييها  مثن َشيي  

هن. َد  ا  
(3)

   .1755.رواه الب اره:  

                                                                                                  
 .وجيعم ذل  علمة  ا يعرم تا أ ا  دد  شعار البدن أن يشق أ د جنبيت السنا   يت يسيم الد إ (1)
   وسيأِت يف الغاده/ باب: تبوق احلديبية .1634من الوا ص الكررق  و و طرم من  :  . يا (2)
 .وأ م احلجاد  ففونه وبعة العرب يثق ونه   و ما يهدد إي البيت من بقرق وبدنة وشاق (3)
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 بَاب: تـَْقِليِد اْلَََّنمِ  -59

َها  -241 َهاَوَعني  َ  اهللن َعني  َدد َتَنمً  يفا راَوايٍَة: أََن الَنخا   َر ا    .1751.رواه الب اره: . اأَ  
248-  َ َها: أََن الَنخا   . 1752.رواه الب اره: . َ َلًك قَيَ َد ال َغَنحَل َوأَقَاَ  يفا أَ   اها  َويفا راَوايٍَة َعني 

 بَاب: اْلَقاَلِئِد ِمْن اْلِعْهنِ  -61

نٍ  -248 :  َيتَي  تن َقَلإاَدَ ا مان  عاه  َها قَاَلت  َويفا راَوايٍَة َعني 
   .1755.رواه الب اره: َكاَن عان داه.  (1)

 بَاب: اْلِجاَلِل لِْلُبْدنِ  -61

نا  ولن ال َييييها قَيييياَل: أََمييييَريا َرسنيييي َعيييين  َع ايييي    -244 أَن  أََ َرييييَدَا جبااييييَللا ال بنييييد 
الَيييييتا حَنَيييير تن  (2)

ن نولاَ ا.    . 1757.رواه الب اره: َوجبا

َِْبِح الر ُجِل اْلبَـَقَر َعْن ِنَسائِِه ِمْن َغْيِر َأْمرِِهن   -68  بَاب: 

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -245 ييَ  اهللن َعني  نَييا َمييَص َرسنيي َر ا : َتَرج  يين  ذاه  ولا ال َييها قَالَييت  ٍَ بَقاييَ  ما يي َم  خلا
ال َقع ييَدقا   َيَقييَدَ  
: َمييا َ ييَيا   (3) ييحلا بَيَقييٍر   َيقن  ييتن ييرا باَ ي  نَييا ييَييو َ  الَني  َم َعَ يي  ويفا  ييياها الَروايَييةا دايَيياَلقن:  َييدنتا

ها.  قَاَل: حَنََر َرسنولن الَ ها    . 1759.رواه الب اره: َعن  أَد َواجا

 ِبِمًنى : الن ْحِر ِفي َمْنَحِر الن ِبي  بَاب -68

: َمن َييييرا  -246 يييَ  اهللن َعني هنَميييا: أَنَيييهن َكييياَن يَين َييييرن يفا ال َمن َييييرا. يَيع ييي ا َعييين  َعب يييَد ال َيييها ب ييينا عنَميييَر َر ا
  . 1715.رواه الب اره: . َرسنولا الَ ها 

ِبِل ُمَقي َدةً  -64  بَاب: َنْحِر اإْلِ

منَقيَيَدًق  سنيَنَة  ا: أَنَهن أََ ى َعَ ى َرجنٍم َقد  أَنَاَخ بََدنَيتَيهن يَين َيرنَ يا  قَياَل: ابي َعثي َهيا قاَياًميهن َوَعن   -247

                                                                                                  
 .يبوم :أه (1)
 .   الثياب اليت   بسها البدن (2)
هل بَاب: الَتَمت صا َوال قارَانا وَ .انظر ( 3) جد لاَمن  ملَ  َيكنن  َمَعهن َ د  جد َوَ س  ا احلَ    .795/  : اإل ا ي رَالا بااحلَ 
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  . 1713.رواه الب اره: . حمنََمٍد 

 ابَاب: َل يـُْعَطى اْلَجز اُر ِمْن اْلَهْدِي َشْيئً  -65

َهييا شيييئً   قَيياَل: أََمييَريا النَييخا   َعيين  َع ايي    -242 نا  َوَك أنع  اييَ  َعَ يي  يفا  اأَن  أَقنييوَ  َع َييى ال بنييد 
َا. بَاَر ا (1)جا

  . 1716.رواه الب اره:  

 بَاب: َما يَْأُكُل ِمْن اْلُبْدِن َوَما يـََتَصد  ُ  -66

َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: كنَنا َك نَأ كنمن ما  -249 ناَنا  َييو َا ثَيَل ا َعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها َر ا ن  حلننو ا بند 
   .1719.رواه الب اره:  ََأَك  َنا َو َيَبَول نَا.  «ُكُلوا َوتـََزو ُدوا» َيَقاَل:  ماىًن   َيَرَتَص لََنا الَنخا  

 بَاب: اْلَحْلِق َوالتـ ْقِصيِر ِعْنَد اإْلِْحاَللِ  -67

ييَ  اهللن َعني هنَمييا -251 (2)يفا َ َجتاييها. قَيياَل: َ  َييَق َرسنييولن ال َييها  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا
.رواه الب يياره:  

1726  .  

«الل ُهـم  اْرَحـْم اْلُمَحل ِقـينَ »قَياَل:  : أََن َرسنوَل ال َيها َوَعن هن  -251
قَيالنوا: َوال منَقرديرايَن يَيا  (3)

 .«َواْلُمَقص ـرِينَ »النوا: َوال منَقردرايَن يَا َرسنوَل الَ ها  قَاَل: قَ  «الل ُهم  اْرَحْم اْلُمَحل ِقينَ »َرسنوَل الَ ها  قَاَل: 
   .1727.رواه الب اره: 
ث ييمن ذلاييَ  إاَك أَنتييهن قَيياَل:  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -258   قَيياَل: اقَاَ َييا ثلثًيي «اْرَحــمْ »بَييَدَل:  «اْغِفــرْ »ما

  . 1728.رواه الب اره: . «َولِْلُمَقص رِينَ »

َقٍص. قَاَل: َقَرر تن َعن  َرسنولا الَ ها  َعن  منَعاوايََة  -258  ااش 
(4)

  . 1735.رواه الب اره:  

 

                                                                                                  
 .ع ى عمم اعبار :أه (1)
 .  1695 يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وسيأِت بسياا أي منه يف الغاده/ باب:  جة الولاع/  : .( 2)
 .من حي ق شعره :أه (3)
 .ومجعه مشاقص   و نرم السهحل ال ويم (4)
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 بَاب: رَْمِي اْلِجَمارِ  -62

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أَنَييهن َسييأََلهن َرجنييمل: -254 َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا
يي  اع اَميياَر  قَيياَل: إاَذا َرَمييى  (1) َمييَن أَر ما

يييه    ََأَعيييإامَ  نَيييا.  الَ امنييَ   َار ما َن َرَميي  يييأََلَة  قَييياَل: كننَيييا نَيَتَييييَ ن   َيييإاَذا دَالَيييت  الَشيييم  .رواه الب ييياره: َعَ ي يييها ال َمس 
1746.    

 بَاب: رَْمِي اْلِجَماِر ِمْن َبْطِن اْلَواِدي -69

يعنوٍل  -255 ين  َب  ينا َعن  َعب دا ال َيها ب ينا َمس  يَير منونَيَهيا  اال يَوالاه  َ قاييَم لَيهن: إاَن نَاًسي : أَنَيهن َرَميى ما
يرنهن  َ يَيا َمَقيا ن الَيياه أنن بالَيت  َعَ ي يها سنيورَقن ال بَيَقيرَقا  قاَها   َيَقاَل: َواَلياه َك إاَلَه َتيي  .رواه الب ياره: . مان   َيو 

1747  .  

 رَْمِي اْلِجَماِر ِبَسْبِع َحَصَياتن  :بَاب -71

يىًن َعين   َايناييها  :  َوَعن يهن  -256 يَرد   َجَعييَم ال بَيي يَت َعين  َيَسيياراها  َوما يرَقا ال كنبي  م  أَنَيهن اني تَيَهييى إاَن اعَ 
  . 1748.رواه الب اره: . َوَرَمى باَسب ٍص  َوقَاَل: َ َكَيا َرَمى اَلياه أنن باَلت  َعَ ي ها سنورَقن ال بَيَقرَقا 

َِا رََمى اْلَجْمَرتَـ  -71 َلِة َوُيْسِهلُ بَاب: ِإ  ْيِن يـَُقوُم ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

ني َيا -257 يرََق اليد  م  َ  اهللن َعني هنَما: أَنَهن َكاَن يَير ماي  اعَ  َعنا اب نا عنَمَر َر ا
باَسيب صا َ َريَياٍت  ينَكبيديرن  (2)

يتَيق   يهاَم   َييَيقنيوَ  منس  َ يَيتَيَقيَد ن َ يَن ينس  عنو َويَير  َيصن باَم ال قابي  َيةا   َييَيقنيو ن طَيوايًل َعَ ى إاث را كنيمد َ َرياٍق  مثن   َويَيد 
باَم ال قابي  َيةا   َييَيقنيو  يتَيق  يَتهامن  َويَيقنيو ن منس  َ يَأ تنيين َذاَت الشديَمالا  َيَيس  يَ ى  مثن َ يَير ماي  ال ونس     ن طَيوايًل يََدي يها  مثن

عنو َويَير َ صن يََدي ها  َويَيقنو ن طَيوايًل  َ ييَ َويَد  ين  َب  ينا ال يَوالاه  َوَك يَقايفن عان يَدَ ا    مثن ر ماي  مَج يرََق َذاتا ال َعَقبَيةا ما
 َ : َ َكَيا رَأَي تن الَنخا َ يَين َررامن   َييَيقنولن َع نهن.  مثن    .1751.رواه الب اره: يَيف 

 بَاب: َطَواِف اْلَوَداعِ  -78

َ  اهللن َعني هنَما قَالَ  -252 يدا احل  باال بَيي يتا  إاَك َعنا اب نا َعَباٍس َر ا يرن َعه  يَر النَياسن أَن  َيكنيوَن آتا : أنما

                                                                                                  
نس  رق بن عبد الرمحن ابَ وَ ( .الساإم:  و 1)

  .كويف ثقة     ل
 .القريبة :أه  بكسر الدال و مها (2)
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 . َاإاةا    .1755.رواه الب اره: أَنَهن تنفدَف َعن  احل 
َا ب يينا َمالاييٍ   -259 َ : َعيين  أَنَيي َ  أََن النَييخا ييَر  َوال َمغ ييراَب َوال عاَشيياَء  مثن ييَر َوال َعر  يَبييَ ى الظ ه 
َ رَكاَت إاَن ال بَيي تا َ  َاَم باها. َرَقَد َرق َدًق    . 1756.رواه الب اره: باال منَيَرتا  مثن

َِا َحاَضْإ اْلَمْرَأُة بـَْعَد َما َأفَاَضإْ  -78  بَاب: ِإ

261-  . َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: رنتدَص لا  َياإاةا أَن   َين فاَر إاَذا أَ َاَ ت   َعنا اب نا َعَباٍس َر ا

َ  (1)قَاَل: َ يَاع تنيهن يَيقنيولن بَيع يدن: إاَن النَيخا : إانَيَهيا َك  َين فايرن  مثن َرَتيَص َ نيَن.  َويَاع تن اب يَن عنَميَر يَيقنيولن
  .  1765 1761.رواه الب اره: 

 بَاب: اْلُمَحص بِ  -74

يييَو َمن يييبالل نَيبَ  َوَعن يييهن  -261 ٍء  إاَ َيييا  ن ييييتن باَشييي   را ََ الَتي  .رواه . لَيييهن َرسنيييولن ال َيييها قَييياَل: لَيييي 
  .1766الب اره: 

َِا رََجَع ِمْن َمك َة  -75  بَاب: َمْن نـََزَل ِبِذي طًُوك ِإ

ييَبَن  َعيينا اب يينا  -268 ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أَنَييهن َكيياَن إاَذا أَقي بَييَم بَيياَت باييياه طنييًود  َ ييَن إاَذا َأيب  عنَمييَر َر ا
َ َلَتَم  َوإاَذا نَيَفَر َمَر بايا  باَن  وََكياَن يَيي كنرن أََن النَيخا َا َ َن ينر  َعيمن َذلايَ .   ه طنًود َوبَاَت تا َكياَن يَيف 

   .1769.رواه الب اره: 

 
 
 
 

                                                                                                  
 ( . 3/588( .قاإم ذل :  و طاوس الراوه عن ابن عباس ر   اهلل عنهما. قاله احلا ن )الفتن: 1)
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(86) 

 كتاب العمرة
 بَاب: ُوُجوِب اْلُعْمَرِة َوَفْضِلَها -1

نَـُهَمـا   اْلُعْمـَرةُ »قَياَل:  أََن َرسنوَل الَ ها : َعن  َأ ا  نَريي رََق  -268 ِإلَـى اْلُعْمـَرِة َكف ـارَةس ِلَمـا بـَيـْ
َْ َلُه َجَزاءس ِإل  اْلَجن ةُ  ُروُر لَْي    .1773.رواه الب اره:  .«َواْلَح ع اْلَمبـْ

 بَاب: َمْن اْعَتَمَر قـَْبَل اْلَح    -8

رَقا  -264 َ  اهللن َعني هنَما: أَنَهن سنئاَم َعن  ال عنم  جد   َيَقاَل: َك بَأ َس. َعنا اب نا عنَمَر َر ا  قَيب َم احلَ 

  . 1774.رواه الب اره: قَيب َم أَن  حَينَج.  َوقَاَل: اع َتَمَر الَنخا  

  بَاب: َكْم اْعَتَمَر الن ِبيع  -8

ييَدا نَن يفا ا  قَيياَل: أربًعيي: أَنَييهن قايييَم لَييهن: َكييحل  اع َتَمييَر َرسنييولن ال َييها َوَعن ييهن  -265 َرَجييٍت.   إا  
قَيياَل الَسيياإامن:
ييَمعاَ  َمييا يَيقنييولن أَبنييو َعب ييدا الييَرمح َنا !    َيقن  ييتن لاَعاإاَشييَة: يَييا أنَميياهن يَييا أنَ  ال منييؤ مانا َ  (1) َأَك َ س 

: إاَن َرسنوَل الَ ها  : َما يَيقنولن  قَاَل: يَيقنولن يَدا نَن يفا  قَاَلت  : اع َتَمَر أَر بََص عنَمرَاٍت  إا   َرَجيٍت. قَالَيت 
يييَو َشيييا ادنهن  َوَميييا اع َتَميييَر يفا َرَجيييٍت قَيييط .  يييرًَق إاَك َو ن .رواه ييَييير َ حلن ال َيييهن أَبَيييا َعب يييدا اليييَرمح َنا  َميييا اع َتَميييَر عنم 

   .1775 1776الب اره: 
َا ب نا مالاٍ   -266 يرَقن احل نَدي بايَيةا يفا  :بَيصل   قَياَل: أَر  أَنَهن سنئاَم: َكحل  اع َتَميَر النَيخا   َعن  أََن عنم 

بايييما يفا ذاه ال َقع يييَدقا َ ي يييجن يَبييياحلََهنحل    ييين  ال َعيييا ا ال منق  يييرَقل ما يييراكنوَن  َوعنم  ذاه ال َقع يييَدقا َ ي يييجن يَبيييَدهن ال منش 
يييرَقن اع اعارَانَيييةا إاذ  َقَسيييحَل َتنايَميييَة  ٍ. –أنرَاهن  -َوعنم   ننَيييي  

: َكيييحل  َ يييَج  قَييي (2) يييَدًق. قين  يييتن .رواه الب ييياره: اَل: َوا ا
1778.    

                                                                                                  
 .  بن العوا    و عروق بن الببري.( 1)
 .وكانت به الوقعة الشهورق  ال اإف بينه وب  مكة بهعة عشر ميًل   و الواله اليه بقرب (2)
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يرًَق يفا  َويفا راَوايٍَة أَنَهن قَاَل: اع َتَمَر الَنخا   -267 رََق احل نَدي بايَيةا  َوعنم  َ ي جن َرل وهن  َومان  ال َقاباما عنم 
رًَق َمَص َ َجتاها.     .1779.رواه الب اره: ذاه ال َقع َدقا  َوعنم 

َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: اع َتَمَر َرسنيولن ال َيها َعن  ال بيَ  -262 يفا ذاه ال َقع يَدقا قَيب يَم  رَاءا ب َن َعاداٍب َر ا
ا.     .1781.رواه الب اره: أَن  حَينَج َمرَ َي  

 بَاب: ُعْمَرِة التـ ْنِعيمِ  -4

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أَ  -269 ييٍر َر ا َ َعيين  َعب ييَد الييَرمح َنا ب ييَن َأ ا َبك  أََمييرَهن أَن  يينيير لاَم َعاإاَشييَة  َن النَييخا
 . َرَ ا مان  التَين عايحلا   . 1784.رواه الب اره: َويينع ما

271-  َ يَهيا   َيَقياَل: أََلكنيحل   َوأََن سنرَاَقَة ب َن َمالا ا ب نا جنع شنحٍل َلقاَ  الَنخا َو نَو باال َعَقبَيةا َو نيَو يَير ما
   .1785.رواه الب اره:  (1).«َل  َبْل ِلأْلَبَدِ »سنوَل الَ ها  قَاَل: َ ياها َتايَبًة يَا رَ 

 بَاب: َأْجِر اْلُعْمَرِة َعَلى َقْدِر الن َصبِ  -5

َها يفا احَلجد  َ َكَرَر َكثاريً  -271 َ  اهللن َعني  . َوَقد   َيَقَدَ  باَتماماها.اَ دايجن َعاإَشَة َر ا
(2)  

َهييا  ييَ  اهللن َوَعني  َهيياَر ا َ  َعني  ييرَقا:  يفا راَوايَييٍة: أََن النَييخا َوَلِكنـ َهــا َعَلــى قَــْدِر نـََفَقِتــِك »قَيياَل َ َييا يفا العنم 
(3)َأْو َنَصِبكِ 

  . 1787.رواه الب اره:  .«

  بَاب: َمَتى َيِحلع اْلُمْعَتِمرُ  -6

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أَنيَ  -278 ييٍر َر ا َيياَء بان ييتا َأ ا َبك  : َعيين  َأي  َهييا كانَييت  كنَ َمييا َمييَرت  بايياحَلجنونا  َيقنييولن
رننَييا َفييامل  قَ ايييمل َظه  َمئاييٍي تا قَ اي َييةل أَد َوالننَييا    يَبييَ ى ال َييهن َع َييى حمنََمييٍد  َلَقييد  نَيبَل نَييا َمَعييهن َ ييا  ننَييا َوحَن يينن يَيو 

يييرن َو نيييَلنل َو نييي ييييتا َعاإاَشيييةن َوالب بَييي  ييين   َييياع َتَمر تن أَنَيييا َوأنت  َ   نَيييا ما َ أَ   َ   نَيييا  مثن َنا ال بَيي يييَت َأ   َلنل   َيَ َميييا َمَسيييي 

                                                                                                  
َ  اهللن َعني هنَماواحلديج الثاي من رواية جابر .( 1)  .   وسياا الرنف يو حل أنه من رواية عبد الرمحن بن أ  بكر َر ا
  .الرال البالغة يف لوا  ذل  «أبد دبأل» :وقوله  األبد  و الد رو 
 . 789  216  215  254 اليج: انظر األ.( 2)
 . عب  :أه (3)
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جد.     .1796.رواه الب اره: ال َعشا د بااحلَ 

َِا رََجَع ِمْن اْلَح   َأْو اْلُعْمَرِة َأْو اْلََّْزوِ  -7  بَاب: َما يـَُقوُل ِإ

َ  اهللن َعني هنَمي -278 ين  َتيب ٍو أَو    ا: أََن َرسنيوَل ال َيها َعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر َر ا َكياَن إاَذا قَيَفيَم ما
 : َ يَيقنيولن باريَاٍتيف مثن َر ضا َثَلَ  َ ك  رٍَق ينَكبيدرن َعَ ى كنمد َشَرٍم مان  األ  َل ِإَلَه ِإل  الل ـُه َوْحـَدُه »َ ج  أَو  عنم 

َعَلـــى ُكـــل  َشـــْيءن قَـــِديرس  آيِبُـــوَن تَـــائُِبوَن َعابِـــُدوَن  َل َشـــرِيَك لَـــُه  لَـــُه اْلُمْلـــُك َولَـــُه اْلَحْمـــُد  َوُهـــوَ 
َْحـــَزاَب َوْحـــَدهُ  َْ .رواه  .«َســـاِجُدوَن ِلَربـ َنـــا َحاِمـــُدوَن  َصـــَدَ  الل ـــُه َوْعـــَدُه  َوَنَصـــَر َعْبـــَدُه  َوَهـــَزَم ا

   .1797الب اره: 

َ  اْلَقاِدِميَن  َوالث اَلثَةِ  -2  َعَلى الد اب ةِ  بَاب: اْسِتْقَباِل اْلَحا

يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: َلَمييا قَيداَ  النَيخا   -274 بَيَ ت هن أنَتي  اَميةن بَيي ا  َعينا اب ينا َعبَياٍس َر ا يتَيق  َمَكيَة  اس 
دً  َ يََدي ها َوآَتَر َت  َفهن.  اَعب دا ال من َ اتا  َ َيَمَم َوا ا    .1798.رواه الب اره: بَي  

 وِل بِاْلَعِشي  بَاب: الدعخُ  -9

275-  ٍَ يَيًة.  قَاَل: َكاَن الَنخا   َعن  أََن َوًق أَو  َعشا تنمن إاَك تنيد  َك َي  يرنان أَ   َيهن  َكياَن َك يَيد 
  . 1855.رواه الب اره: 

َِا بـََلَِّ اْلَمِديَنةَ  -11  بَاب: َل َيْطُرُ  َأْهَلُه ِإ

َ هن لَي ًل  خا  قَاَل: نَيَهى النَ  َعن  َجاباٍر  -276   . 1851.رواه الب اره: . أَن  َي  رنَا أَ  

َِا بـََلَِّ اْلَمِديَنةَ  -11  بَاب: َمْن َأْسَرَع نَاقـََتُه ِإ

277-  ٍَ ين  َسيَفٍر   َأَب َريَر َلَرَجياتا ال َمداينَيةا   قَياَل: َكياَن َرسنيولن ال َيها  َعن  أَنَي إاَذا قَيداَ  ما
َ َص نَاقَيَتهن  وَ   إان  َكاَنت  َلابًَة َ رََكَها.أَو 

   .1852.رواه الب اره: َودَاَل يفا راَوايٍَة: مان   نبيدَها. 
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  .189.البقرق: َوْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواِبَها :قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى :بَاب
يَييييةن  اينَييييا قَيييياَل:  ال بَيييييرَاءا  َعيييينا . (89) ييييوا َ َجيييياءنوا ملَ  َكانَييييت  األ َ    نَيبَلَييييت  َ ييييياها اآل  ن َرييييارن إاَذا َ ج 

تن نوا مان  قاَبما أَبي َوابا بينينو ااحل   ين  قابَيما بَابايها   َوَلكان  مان  ظنهنوراَ ا  يَد  َن َريارا  َيَدَتَم ما ين  األ    َ َجاَء َرجنمل ما
ََ ال يرا  بايَأن   َيأ  نوا ال بين  : َينَيبَلَيت    َ َكأَنَهن عنييدَر باَيلا َ  َ َمين  ا َيَقيى َوأ  نيوا َولَيي  ينيوَت ماين  ظنهنوراَ يا َوَلكايَن ال يرا
َا   .1853.رواه الب اره: .   189.البقرق:  ال بينينوَت مان  أَبي َواتا

 بَاب: الس َفُر ِقْطَعةس ِمْن اْلَعَذابِ  -18

د   َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -272 ــَفُر ِقْطَعــةس ِمــْن »قَيياَل:  َعيين  النَييخا اْلَعــَذاِب  يَْمَنــُع َأَحــدَُكْم الس 
َِا َقَضى نـَْهَمَتُه    . 1854.رواه الب اره:  .«فـَْليـَُعج ْل ِإَلى َأْهِلهِ  (1)طََعاَمُه َوَشَرابَُه َونـَْوَمُه  فَِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .رتبته وشهو ه :أه (1)
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(87) 
 اْلُمْحَصرِ  ِكتاب

َِا ُأْحِصَر اْلُمْعَتِمرُ  -1  بَاب: ِإ

يييَ  اهللن  -279 يييرَ  َعيينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا را َعني هنَمييا قَييياَل: قَيييد  أن  
  َ َي َيييَق رَأ َسيييهن  َرسنييولن ال َيييها  (1)

يَهن  َ َن اع َتَمَر َعامً    . 1859.رواه الب اره: . قَاباًل  اَوَجاَمَص ناَساَءهن  َوحَنََر َ د 

ْحَصاِر ِفي اْلَح    -8  بَاب: اإْلِ

يَ  اهللن َعني هنَميا أَنَي -221 يبنكنحل  سنيَنَة َرسنيولا ال َيها َعنا اب ينا عنَميَر َر ا ََ َ س  : أَلَيي    هن َكياَن يَيقنيولن
ٍء  َ ييَن حَينيي يين  كنييمد َشيي   َ َ ييَم ما َييجد طَيياَم باال بَيي ييتا َوباالَرييَفا َوال َميير َوقا  مثن ََ َأَ ييدنكنحل  َعيين  احل  ييبا َج إان   ن

يً قَاباًل  اَعامً  داه أَو  َيرنو ن إان  ملَ  جيَاد  َ د    . 1815.رواه الب اره: . ا   َييينه 

 بَاب: الن ْحِر قـَْبَل اْلَحْلِق ِفي اْلَحْصرِ  -8

َورا  َعنا  -221 يَيابَهن بايَيلا َ   حَنَيَر قَيب يَم أَن  حَي  ايقَ  أََن َرسنوَل ال َيها  :ال ماس  .رواه  (2).َوأََميَر َأيب 
  . 1811الب اره: 

  196.البقرق: َأْو َصَدقَةن بَاب: قـَْوِل الل ِه تعالى:  -4

 َوِهَي ِإْطَعاُم ِست ِة َمَساِكينَ 
يرََق  -228 يي  يَيتَيَها َييتن  قَيياَل: َوقَييَف َع َيَ  َرسنييولن ال َييها  َعين  َكع ييتا ب يينا عنج  بااحل نَدي بايَيةا َورَأ سا

                                                                                                  
 .يع  يف اإل را   اإل رار من كم ش ء حيبسه :وقال ع اء  المنوع من التررم :ا رر أه (1)
لشروط ( . يا احلديج من الوا ص الكررق يف  يا ال ترر  و و طرم من احلديج ال ويم اليه سيأِت يف الشروط/ باب: ا2)

 ( .4/15  وقد أورله الب اره  نا بالعىن. قاله احلا ن )1189يف اعهال/  : 
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ًل  يَك َهَوامعَك »   َيَقاَل: َقم  «يـُْؤِِ
: نَيَعحل   قَاَل:  (1) قَياَل:  «اْحِلـقْ  -و  قَياَل أَ  - فَاْحِلْق رَْأَسـكَ »قين  تن

يَييةن:  َ نَيبَلَييت  َ ييياها اآل  يين كنحل  َمرايًهيييفا ييها  اَ َميين  َكيياَن ما يين  رَأ سا راَ ييا أَو  باييها أًَذد ما .  196.البقيييرق:  إاَن آتا
ـــرَ ُصـــْم َثاَلثَـــَة َأي ـــامن  َأْو َتَصـــد ْ  بَِفـــَر ن بـَـــْيَن ِســـت ةن  َأْو اْنُســـْك بِ »:  َيَقييياَل النَيييخا   .رواه . «َمـــا تـََيس 

  . 1815الب اره: 

ْطَعاُم ِفي اْلِفْديَِة ِنْصُف َصاعن  -5  بَاب: اإْلِ

َ َتايَبًة  َو اَ  َلكنحل  َعاَمًة.  َوَعن هن  -228   . 1816.رواه الب اره: يفا راَوايٍَة قَاَل: نَيبََلت  يفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 :ومنيه  وع يى لواب األرض مين  يية وذات سيحل  و و ي  ق ع ى ما يدب من احليوان كالقمم وشبهه  مجص  امة بالتشديد (1)
 .«من كم شي ان و امة»
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(82) 
 َجَزاِء الص ْيِد َوَنْحِوهِ ِكَتاب 

َِا رََأك اْلُمْحرُِموَن َصْيدً بَاب -1  َفَضِحُكوا  فـََفِطَن اْلَحاَللُ  ا: ِإ

نَيا َميَص النَيخا   َعن  َأ ا قَيَتاَلَق  -224 يرا    قَاَل: ان  ََ ق  يَيابنهن وملَ  أن   َرَ  َأيب  َعياَ  احل نَدي بايَيةا   َيَأ  
َقييييَة  نَييييا باَعييييدنو  باَغيي  أَنَييييا   َأنن بائي 
نَيييي (1) ييييٍ   َ َجَعييييَم بَيع هنييييهنحل   َيتَيَوَجه  ييييَيا ا كااَمييييارا َو   ا حَن ييييَو نحل    َيَبرنييييَر َأيب 

َيه َي ن إاَن بَيع ٍة   َيَنَظر تن  َيرَأَيي تنهن  َ َيَم  تن َعَ ي ها ال َفَرسَ 
َ  ََعن تنهن  َأَثي َبت يهن  (2)

يتَيَعن تينهنحل   َيأَبَيو ا أَن   (3)  َاس 
 َ ن ييهن  مثن ييتن باَرسنييولا ال َييها ينعايننييويا   ََأَك  نَييا ما يي  َشييأ وً حلَاق  َت َييَص  أَر  َييصن  َيَرسا يييَنا أَن  نينق  ييرين  (4)ا  َوَتشا َوَأسا

يييَت َرسنيييوَل ال َيييها     َيَ قاييييتن رجيييًل اَعَ ي يييها َشيييأ وً  : أَي يييَن  َيرَك  ييين  بَييي ا تاَفييياٍر يفا َجيييو ما الَ ي يييما   َيقن  يييتن   ما
تنهن باتَيع هاَن   َيَقاَل:  َيرَك 
َيا  َو نوَ  (5) قَاإامل الس ق 

ق تن باَرسنولا الَ ها  (6) : يَيا َرسنيوَل   َيَ يا َ َن أَ َيي تنهن   َيقن  تن
يتَ  َرءنوَن َعَ ي َ  الَسَلَ  َوَرمح ََة ال َيها  َوإانَيهنيحل  قَيد  َتشنيوا أَن  يَيق   اَعهنحل  ال َعيدنو  الَ ها  إاَن َأيب َياَبَ  أَر َس نوا يَيق 

نَالنونَييَ   َييان ظن  : يَييا َرسنييوَل ال َييها  إانَييا ايَبييد  ر  نحل    َيَفَعييَم   َيقن  ييتن
ييَ ًة  (7) ييٍ   َوإاَن عان ييَدنَا  َا ا َيياَر َو   محا

(8) 
َيب َياباها:   َيَقاَل َرسنولن الَ ها     .1822.رواه الب اره: َو نحل  حمن رامنوَن.  «ُكُلوا»ألا

 
 

                                                                                                  
 . و مكان ب  مكة والدينة لب  تفار (1)
  .2854  رواه الب اره: «اعرالق» بعة الروايات بي.ياه يف( 2)
 .أثبت ال عنة  يه  أيببت مقت ه :أه (3)
 .سبقتهحل عدًوا :ومنه شأوت القو  أه د الشوط والد :الشأو (4)
 .مو ص ع ى ثلثة أميال من السقيا ب ريق مكة (5)
 (.قرية جامعة ب  مكة والدينةو    )  .أه نادل ل قاإ ة بالسقيا (6)
 .أيبدت  ع  أثرت الريد :وقيم أه: ايب دنا ( 7)
 . ه ة منه :أه (8)
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 ِفي قـَْتِل الص ْيدِ  بَاب: َل يُِعيُن اْلُمْحرُِم اْلَحاَللَ  -8

د  -225 نَيييا  (1)باال َقاَ يييةا  َوَعن يييهن يفا راَواييييٍة قَييياَل: كننَيييا َميييَص النَيييخا ييين  ال َمداينَيييةا َع َيييى ثَيييَلٍ   َوما ما
. َ يََكَر احَلدايَج.  را ا َنا َتيي رن ال مني  را ن َوما   . 1823.رواه الب اره: ال مني 

 ِإَلى الص ْيِد ِلَكْي َيْصطَاَدُه اْلَحاَللُ  بَاب: َل ُيِشيُر اْلُمْحرِمُ  -8

يييحل  َلَميييا أَ َييييو ا َرسنيييوَل ال َيييها  -226 َأِمـــْنُكْم َأَحـــدس َأَمـــَرُه َأْن َيْحِمـــَل »قَييياَل:  َوَعن يييهن يفا راَواييييٍة: أَنَيهن
َها  َها َأْو َأَشاَر ِإلَيـْ   . 1824.رواه الب اره:  .«اَفُكُلوا َما بَِقَي ِمْن َلْحِمهَ »قَالنوا: َك  قَاَل:  «َعَليـْ

َِا َأْهَدك لِْلُمْحرِِم ِحَمارً  -4  َلْم يـَْقَبلْ  اَحي   اَوْحِشي   ابَاب: ِإ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا  َعيين  الَرييع تا ب يينا َجثَاَمييَة الَ ي ثايي د  -227 : أَنَييهن َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا َعبَيياٍس َر ا
يييَدد لاَرسنيييولا ال َيييها  َيييا أَ   يييي   ارً محا شا َبي َواءا اَو   يييَو باييياأل    َو ن

أَو  بايييَوَلاَن   َييييَرَلهن َعَ ي يييها   َيَ َميييا رََأد َميييا يفا  (2)
هاها  قَاَل:    . 1825.رواه الب اره:  .«ِإن ا َلْم نـَُرد ُه َعَلْيَك ِإل  َأن ا ُحُرمس »َوج 

 بَاب: َما يـَْقُتُل اْلُمْحرُِم ِمْن الد َواب   -5

َهييا:َعاإاَشييَة  َعيين   -222 ييَ  اهللن َعني  ْس ِمــْن الــد َواب   ُكلعُهــن  »قَيياَل:  أََن َرسنييوَل ال َييها  َر ا َخْمــ
فَاِســقس 
.رواه  .«يـَْقــتـُُلُهن  ِفــي اْلَحــَرِم: اْلَُّــَراُب  َواْلِحــَدَأُة  َواْلَعْقــَرُب  َواْلَفــْأرَُة  َواْلَكْلــُب اْلَعُقــورُ  (3)
  . 1829الب اره: 

د  َعب يييييدا ال َيييييها  َعييييين   -229 َنَميييييا حَن ييييينن َميييييَص النَيييييخا يفا َتييييياٍر  اايييييىًن  إاذ  نيَيييييَبَل َعَ ي يييييها:  قَييييياَل: بَييي 
 َوال منر َسييَلتا   نَييا َ يَييةل َييا  إاذ  َوثَيبَييت  َعَ يي  يين   ايييها  َوإاَن  َيياهن َلَرط ييتل تا َوإانَييهن لََيتي  نوَ ييا  َوإايد أَلَ َيَ َقاَ ييا ما

ُوِقَيـــْإ َشـــر ُكْم  َكَمـــا ُوِقيـــُتْم »:  َابي تَيييَدر نَاَ ا  َيييَيَ َبت    َيَقييياَل النَيييخا   «اقْـتـُُلوَهـــا»: خا   َيَقييياَل النَييي

                                                                                                  
 .وال ع ى ثل  مرا م قبم السقيا (1)
  قرية من الفرع من عمم الدينة بينها وب  اعيفية  يا ي ي  الدينية ثلثية وعشيرون مييًل  :األبواء بفتن ا مبق وسكون الو دق( 2)

  .يرن ذل  إك ع ى الق ت وك  ييت بيل  ل وباء اليه تا :قيم

 .ومنه ي   ؤكء  واسق خلروجهحل عن اكنتفاع تحل  أيبم الفسق اخلرو  عن الش ء (3)
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   .1835.رواه الب اره:  .«َشر َها

َها َعن  َعاإاَشَة  -291 َ  اهللن َعني  د  َر ا :  : أََن َرسنيوَل ال َيها َدو  ا الَنخا  «ْيِسـقس فـُوَ »قَياَل لا  يَودَ ا
  . 1831.رواه الب اره: وملَ  َأي َع هن يَأ منرننَا باَقت  اها. 

 بَاب: َل َيِحلع اْلِقَتاُل ِبَمك ةَ  -6

يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   -291 َل ِهْجـــَرَة »ييَيييو َ  ا ي تَيييَتَن َمَكيييَة:  َعييينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا
ْنِفْرتُْم فَاْنِفُرواَوَلِكْن ِجَهادس َونِي ةس  َِا اْستـُ   . 1834.رواه الب اره: . «  َوِإ

 بَاب: اْلِحَجاَمِة لِْلُمْحرِمِ  -7

َنَة  -298 يَتَجحَل النَيخا   َعنا اب نا كنَيي  ي ا مَجَيٍم  قَاَل: ا   َو نيَو حمن يرا ل  باَ ي 
يها.  (1) يفا َوَسيطا رَأ سا

  . 1836.رواه الب اره: 

 اْلُمْحرِمِ  بَاب: تـَْزِوي ِ  -2

298-  َ َ  اهللن َعني هنَما: أََن الَنخا  َييَبَوَ  َمي منونَيَة َو نيَو حمن يرا ل. َعنا اب نا َعَباٍس َر ا
(2)

.رواه الب ياره:  
1837  .  

 بَاب: اِلْغِتَساِل لِْلُمْحرِمِ  -9

َن َرياراهد  -294 : أَنَيهن قاييَم لَييهن:َعين  َأ ا أَي يوَب األ 
يمن رَأ َسييهن  َكياَن َرسنيولن ال َيها َكي يَف    (3) يَيغ سا

ن َسييا َ قَيياَل إلاا ٍن َيرنييت  َو نيَو حمن ييرا ل   َيَوَ ييَص أَبنييو أَي ييوَب يَيَدهن َع َييى الثَيييو با َ  َأ طَييأَهن َ ييَن بَيَدا يا رَأ سنييهن  مثن
َ َ يَرَك رَأ َسيهن باَيَدي يها  َ  يها  مثن بيَيَر  َوقَياَل: َ َكيَيا رَأَيي تنيهن َعَ ي ها: ايب بنت   َ َرَت َعَ ى رَأ سا  أَقي بَيَم تااَميا َوأَل 

   .1845.رواه الب اره: يَيف َعمن. 
                                                                                                  

ويف رواية حل  مجيم    و عقبة اعيفة :بن و ا اقال    و مو ص ع ى سبعة أميال من الدينة :يقال بكسر الل  وبفتيها (1)
 .بالتثنية

بسياا أي من  يا يف كتاب الغاده/ باب: عمرق  -رمحه اهلل-وقد أعاله الرنف   ال ترر يا من األ اليج الكررق يف .( 2)
 .  1655القهاء/  : 

 .  موك حل الدي  ا اا  القاإم  و عبد اهلل بن  ن  القرش.( 3)
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َِا َلْم َيِجِد النـ ْعَلْينِ  :باب ِْ اْلُخف ْيِن ِلْلُمْحرِِم ِإ  لُْب
َ  اهللن َعني هنَما َعَباٍس َعنا اب نا . (41) َمـْن لَـْم َيِجـِد » :اتٍ َ   نيتن باَعَر َي  الَنخَ يَاع تن  :قَالَ َر ا

ِْ اْلُخف ْيِن  َوَمْن َلْم َيِجْد ِإزَارً  ْْ َسَراِويلَ  االنـ ْعَلْيِن فـَْليَـْلَب   .1841.رواه الب اره:  (1) .«فـَْليَـْلَب

 بَاب: ُدُخوِل اْلَحَرِم َوَمك َة بََّْيِر ِإْحَرامن  -11

َا ب ينا َمالايٍ   -295 يها ال ماغ َفييرن   أََن َرسنيوَل ال َيها : َعين  أَنَي َلَتيَم َعياَ  ال َفيت نا َوَع َيى رَأ سا
(2) 

يَتارا ال َكع بَيةا   َيَقياَل:  .رواه الب ياره:  .«اقْـتـُلُـوهُ » َيَ َما نَيَبَعهن َجياَء َرجنيمل  َيَقياَل: إاَن اب يَن َت َيٍم منتَيَع ديقل باَأس 
1846  .  

 ُجُل َيُح ع َعْن اْلَمْرَأةِ بَاب: اْلَح   َوالنعُذوِر َعْن اْلَمي ِإ  َوالر   -11

د  -296 نَيَة  َجياَءت  إاَن النَيخا يرَأًَق ماين  جنَهيي  َ  اهللن َعني هنَميا: أََن ام  :  َعنا اب نا َعَباٍس َر ا  َيَقالَيت 
َهيا  قَياَل:  َهـا  َأرََأيْـِإ نـََعـْم  حُ »إاَن أنمدي  نَيَيَرت  أَن  َتنيَج   َي َيحل  َتنيَج َ يَن َما َيت   أَ َيَأ نج  َعني  ج ـي َعنـْ

   .1852.رواه الب اره:  .«  اْقُضوا الل َه  فَالل ُه َأَحقع بِاْلَوفَاءِ ةتَ قَاِضيَ َلْو َكاَن َعَلى أُم ِك َدْينس َأُكْنِإ 

َيانِ  -18  بَاب: َح   الص بـْ

يناَ .  قَاَل:  نَج  ا َميَص َرسنيولا ال َيها  َعن  الَساإاتا ب نا يَبايَد  -297 .رواه َوأَنَيا اب ينن َسيب صا سا
  . 1858الب اره: 

 بَاب: َح   الن َساءِ  -18

يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: َلَميا َرَجيَص النَيخا   -292 يَناٍن  َعنا اب نا َعَباٍس َر ا ن د سا ين  َ َجتايها  قَياَل ألا ما
َن َرارايَةا:  يَيانا قَاَلت   «َما َمنَـَعِك ِمْن اْلَح   »األ  : أَبنو  نَلٍن   َيع  ا َدو َجَها  َكياَن لَيهن نَا ا

َ يَج َع َيى  (3)

                                                                                                  
يَ  اهللن َعني هنَميا يف كتياب الع يحل/ بياب: مين أجياب السياإم بيأكثر  (1)   ويف 115 يا سيأله/  : .و قد  مين  يديج ابين عمير َر ا

َ  اهللن َعني هنَما ديالق ع ى ما  قد  .   ديج ابن عباس َر ا
 . و ما جيعم من البرل ع ى الرأس مثم الق نسوق (2)
 . وييت اإلبم نوا ن لنهيها الاء باستقاإها ويببها إياه( بعري :أه -بهال معجمة مث مهم ة-نا ن )( 3)
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يييقا  أَر ً ييي َتيييرن َيس  َا  َواآل 
ـــًة َمِعـــي» لَنَيييا. قَييياَل: اَأَ يييداإا ـــِ ن  ُعْمـــَرًة ِفـــي رمضـــان تـَْقِضـــي َحج  .رواه  .«َف

   .1863الب اره: 

د َعيين  َأ ا َسييعايٍد  -299 يين      َوقَييد  َتييبَا َمييَص النَييخا ييرََق َتييب َوًق  قَيياَل: أَر بَييصل يَاع ييتينهنَن ما ثان يييَت  َعش 
:  َرسنولا الَ ها  َن ا َن ا َوآنَيق  ُِو » ََأع َجبي  َْ َمَعَهـا َزْوُجَهـا َأْو  َأْن َل ُتَسـاِفَر اْمـَرَأةس َمِسـيَرَة يـَـْوَمْيِن لَـْي
ََْ  (1)َمْحـــَرمن  ْضـــَحى  َوَل َصـــاَلَة بـَْعـــَد َصـــاَلتـَْيِن بـَْعـــَد اْلَعْصـــِر َحت ـــى َوَل َصـــْوَم يـَـــْوَمْيِن: اْلِفْطـــِر َوا

ُْ  َوَل ُتَشـدع الر َحـاُل ِإل  ِإلَـى َثاَلثَـِة َمَسـاِجَد:  ُْ  َوبـَْعَد الصعْبِح َحت ى َتْطلُـَع الش ـْم تـََُّْرَب الش ْم
َْقَصى َْ    .1864 اره: .رواه الب .«َمْسِجِد اْلَحَراِم  َوَمْسِجِدي  َوَمْسِجِد ا

 بَاب: َمْن َنَذَر اْلَمْشَي ِإَلى اْلَكْعَبةِ  -14

911-  ٍَ َ : َعييين  أَنَييي َ ابي نَيي يييها  قَييياَل:  ارََأد َشيييي  ً  أََن النَيييخا  «َمـــا بَـــاُل َهـــَذا »يينَهييياَلد بيَييي  
َ . قَاَل:  .رواه الب ياره: َوأََميرَهن أَن  يَير َكيَت.  «نِـي  ِإن  الل َه َعْن تـَْعِذيِب َهَذا نـَْفَسـُه َلََّ »قَالنوا: نََيَر أَن  َ  شا

1865  .  

ٍر  -911 َبَة ب نا َعاما َ  َعن  عنق  يتَيف يتا َ  إاَن بَيي تا ال َيها  َوأََميَر   ا أَن  َأس  يتا أَن  َم شا قَاَل: نََيَرت  أنت 
 َ تَيي تنهن   َيَقاَل  َ َا الَنخا تَيف     .1866.رواه الب اره:  .«لَِتْمِش َوْلتَـرَْكبْ »:  َاس 

 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .مص من حير  ع يه نكا ها :أه (1)
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(89) 

 َفَضاِئِل اْلَمِديَنةِ َكَتاُب 
 َحَرِم اْلَمِديَنةِ  :بَاب -1

918-  ٍَ د   َعييين  أَنَييي ـــى َكـــَذا  َل يـُْقَطـــُع »قَييياَل:  َعييين  النَيييخا ـــْن َكـــَذا ِإَل ـــُة َحـــَرمس ِم اْلَمِديَن
ــْن َأْحــَدَث َحــدَ  ــا َحــَدثس  َم ــَجُرَها  َوَل ُيْحــَدُث ِفيَه ــِة َوالن ــاِ،  (1)اثً َش ــُة الل ــِه َواْلَماَلِئَك فـََعَلْيــِه َلْعَن

   .1867.رواه الب اره: . «َأْجَمِعينَ 

َ  َعيينا : َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -918  «ُحــر َم َمــا بـَــْيَن َلبـََتــْي اْلَمِدينَــِة َعلَــى ِلَســاِني» قَيياَل: النَييخا
َ ال تَيَفيَت  «َأرَاُكـْم يَـا بَنِـي َحارِثَـَة قَـْد َخـَرْجُتْم ِمـْن اْلَحـَرمِ »   َيَقياَل: بَي ا َ اراثَيةَ  قَاَل: َوأَ َيى النَيخا   مثن

   .1869.رواه الب اره: . «َبْل َأنـُْتْم ِفيهِ » َيَقاَل: 

د  َعيين  َع ايي    -914 يَفةن  َعيين  النَييخا ءل إاَك كاتَييابن ال َييها َوَ ييياها الَريييا : قَيياَل: َمييا عان ييَدنَا َشيي  
  فـََعَلْيــِه َلْعَنــُة ا  َأْو آَوك ُمْحــِدثً اِإلَــى َكــَذا  َمــْن َأْحــَدَث ِفيَهــا َحــَدثً  اْلَمِديَنــُة َحــَرمس  َمــا بـَــْيَن َعــائِرن »

ــُل ِمْنــُه َصــْرفس َوَل َعــْدلس  «الل ــِه َواْلَماَلِئَكــِة َوالن ــاِ، َأْجَمِعــيَن  َل يـُْقَب
م ــُة اْلُمْســِلِميَن »َوقَيياَل:  (2) ِِ

فـََعَلْيِه َلْعَنُة الل ِه َواْلَماَلِئَكِة َوالن اِ، َأْجَمِعـيَن  َل يـُْقبَـُل ِمْنـُه َصـْرفس  اُمْسِلمً  (3)اِحَدةس  َفَمْن َأْخَفرَ وَ 
. َوَمْن تـَـَول ى قـَْوًمـ ِِْن َمَوالِيـِه  فـََعَلْيـِه َلْعنَـُة الل ـِه َواْلَماَلِئَكـِة َوالن ـاِ،  اَوَل َعْدلس َأْجَمِعـيَن  َل بََّْيـِر ِإ
  . 1875.رواه الب اره: . «يـُْقَبُل ِمْنُه َصْرفس َوَل َعْدلس 

 
                                                                                                  

 .والرال  ا  الف الشرع   عم  عًل ك أيبم له :أه (1)
نقييم ذليي  عيين احلسيين البرييره وعيين اعمهييور   الرييرم النا  يية والعييدل الفريهيية :وقيييم  الرييرم التوبيية والعييدل الفدييية :قيييم (2)

 .منتشرق و يها أقوال أترد  العدل التررم يف الفعم :وقيم  الررم احلي ة والعدل الدية أو الفدية :وقيم  عكسه
وا مييبق يف أتفر ييه   وتفر ييه أجر ييه  إذا مل  ييف بيمتييه  أتفر ييه :يقييال -بهييحل مث سييكون- و ييو ميين اخلفييرق  الغييدر :اإلتفييار (3)

 .ل دالة
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 بَاب: َفْضِل اْلَمِديَنِة  َوأَنـ َها تـَْنِفي الن ا،َ  -8

يـَُقولُـوَن:  (1)أُِمْرُت بَِقْريَةن تَْأُكـُل اْلُقـَرك »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -915
الن اَ، َكَما يـَْنِفي اْلِكيرُ ِرُب  َوِهَي اْلَمِديَنُة  تـَْنِفي يـَثْ 

  . 1871.رواه الب اره:  .«َخَبَث اْلَحِديدِ  (2)

 بَاب: اْلَمِديَنُة طَابَةس  -8

َي يييٍد  -916 د قَييياَل:  َعييين  َأ ا محن يييَر ي َنا َع َيييى ال َمداينَييي أَقي بَي  نَيييا َميييَص النَيييخا ييين   َيبنيييوَك  َ يييَن َأش  ةا ما
 .  1872.رواه الب اره:  (3).«َهِذِه طَابَةس » َيَقاَل: 

 بَاب: َمْن َرِغَب َعْن اْلَمِديَنةِ  -4

:  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -917 رُُكــوَن اْلَمِديَنــَة َعَلــى َخْيــِر »يَيقنييولن يـَتـْ
َ ين  - َمــا َكانَــْإ  َل يـَََّْشــاَها ِإل  اْلَعــَوافِ  رايييدن َعييَوايفا

ييَباعا َوال َييري ا  (4) َوآِخــُر َمــْن ُيْحَشــُر رَاِعَيــاِن  -السد
َِا بـََلََّـا ثَِني ـَة الْـَوَداِع َخـر ا اِمْن ُمَزيـَْنَة  يُرِيَداِن اْلَمِديَنَة  يـَْنِعَقاِن بَََّنِمِهَما فـََيِجَدانَِها َوْحًشـ   َحت ـى ِإ

  . 1874.رواه الب اره:  .«َعَلى ُوُجوِهِهَما

َياَن ب يينا َأ ا دنَ ييري ٍ  -912 :  أَنَييهن قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  سنييف  تـُْفــَتُح اْلــَيَمُن  »يَيقنييولن
فـََيْأِتي قـَْومس يُِبسعوَن 
رس َلُهـْم لَـْو َكـانُوا يـَْعَلُمـونَ  (5) . فـََيَتَحم ُلوَن بَِأْهِلِهْم َوَمْن َأطَاَعُهْم  َواْلَمِديَنُة َخيـْ

ـرس َلُهـْم لَـْو  الش ْأمُ َوتـُْفَتُح    فـََيْأِتي قـَْومس يُِبسعـوَن  فـََيَتَحم لُـوَن بِـَأْهِليِهْم َوَمـْن َأطَـاَعُهْم  َواْلَمِدينَـُة َخيـْ
ـــْن َأطَـــاعَ  ـــوَن بِـــَأْهِليِهْم َوَم ُل ـــوَن  فـََيَتَحم  ـــْأِتي قـَـــْومس يُِبسع ـــَراُ   فـََي ـــوَن. َوتـُْفـــَتُح اْلِع ـــانُوا يـَْعَلُم ُهْم  َك

رس َلُهْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ    . 1875.رواه الب اره:  .«َواْلَمِديَنُة َخيـْ

                                                                                                  
 .أو أل ا منها  تيت القرد وتنمت أموا ا   ساا إليها تناإحل القرد :أه (1)
 .الكري معروم و و آلة احلدال اليت ينف  تا (2)
يف أواتيير البكيياق بيياب: تييرص التميير/  :   قييد ميين األ اليييج الكييررق يف ال تريير  و ييو طييرم ميين  ييديج طويييم   يييا .( 3)

 وقد رواه  ناك بالش  .. 753
 .كم طالت ردا من إنسان أو لابة أو تيمة: العايف (4)
 .بَ بَ :يبجرون اإلبم أل حل يقولون يف سوقها :وقيم :قال بن مال   يسريون :أه (5)



  

 (351) 

 بَاب: اإليمان يَْأرُِز ِإَلى اْلَمِديَنةِ  -5

ِإلَـى اْلَمِدينَـِة  َكَمـا  (1)ِإن  اإليمـان لَيَـْأِرزُ »قَياَل:  أََن َرسنيوَل ال َيها : َعن  َأ ا  نَريي رََق  -919
(2)ْلَحي ُة ِإَلى ُجْحرَِهاتَْأِرُز ا

  . 1876.رواه الب اره:  .«

 بَاب: ِإْثِم َمْن َكاَد َأْهَل اْلَمِديَنةِ  -6

َ  َعييين  َسيييع ٍد  -911 :  قَييياَل: يَاع يييتن النَيييخا ـــَل اْلَمِدينَـــِة َأَحـــدس ِإل   (3)َل َيِكيـــدُ »يَيقنيييولن َأْه
  . 1877.رواه الب اره:  .«اءِ َكَما يـَْنَماُع اْلِمْلُح ِفي اْلمَ  (4)اْنَماَع 

 بَاب: آطَاِم اْلَمِديَنةِ  -7

يييَرَم النَيييخا   َعيين  أنَسييياَمَة  -911 ييين  آطَييا ا ال َمداينَيييةا  َيَقييياَل: (5)َع َييى أنطنيييحلٍ  قَيياَل: َأش  َهـــْل » ما
ََرك َمَواِقَع اْلِفَتِن ِخاَلَل بـُُيوِتُكْم َكَمَواِقِع اْلقَ    . 1878.رواه الب اره: . «ْطرِ تـََرْوَن َما َأَرك  ِإن ي ََ

 بَاب: َل َيْدُخُل الد ج اُل اْلَمِديَنةَ  -2

ييييييرََق  -918 د   َعيييييين  َأ ا َبك  ــــــَة رُْعــــــُب اْلَمِســــــيِح »قَيييييياَل:  َعيييييين  النَييييييخا َل يَــــــْدُخُل اْلَمِديَن
َعُة َأبـَْوابن  َعَلى ُكل  بَابن َمَلَكانِ  (6)الد ج اِل     .1879.رواه الب اره:  .«َلَها يـَْوَمِئذن َسبـْ

ــةِ »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -918 َماَلِئَكــةس  َل  (7)َعَلــى َأنـَْقــاِب اْلَمِديَن

                                                                                                  
 .ينهحل وجيتمص :أه (1)
 .واعير الكان الهيق  مكا ا :أه (2)
 .الكيدق و و اعتقال  عم السوء و دبريه تماو من الكيد  (3)
 .واكسحل اليص  سأل وجرد :أه (4)
 .ويقال لا ار فص من البناء  ويقال بالكسر أيًها  وآطا  الدينة بالد   و احلرن (5)
 .الفبع منه :أه (6)
 .ه مداتم الدينة أبواتا و و ات طرقهاأ :مجص نقت (7)
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   .1885.رواه الب اره: . «َوَل الد ج الُ  (1)يَْدُخُلَها الط اُعونُ 

َن ب نن َمالاٍ   -914 د   َعن  أََن َْ ِمْن بـََلدن ِإل  َسَيَطُؤُه الـد ج اُل  ِإل  »قَاَل:  َعن  الَنخا لَْي
َْ لَــُه ِمــْن نَِقاِبَهــا نـَْقــبس ِإل  َعَلْيــِه اْلَماَلِئَكــُة َصــاف يَن َيْحُرُســونـََها  ثُــم  تـَرْ  ــَة َواْلَمِديَنــَة  لَــْي ُجــُف َمك 

َُ  (2)اْلَمِديَنةُ    .1881.رواه الب اره: . «ِإلَْيِه ُكلع َكاِفرن َوُمَناِفقن بَِأْهِلَها َثاَلَث رََجَفاتن  فـََيْخُر
راَه  -915 َعيين  الييَدَجالا   طَييوايًل  ا ييديثً  قَيياَل: َ ييَدثَيَنا َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد 

ِه َأْن يَـــْدُخَل نَِقـــاَب اْلَمِدينَـــِة  يَـــْأِتي الـــد ج اُل  َوُهـــَو ُمَحـــر مس َعَلْيـــ»َ َكيياَن  ايَميييا َ يييَدثَيَنا باييها أَن  قَييياَل: 
ــَباخِ  فـَيَـْنــِزُل بـَْعــَ  الس 
ــُر الن ــا،ِ  (3) َُ ِإلَْيــِه يـَْوَمِئــذن رَُجــلس ُهــَو َخيـْ ِمــْن  :أَو   - ال ِتــي بِاْلَمِديَنــِة  فـََيْخــُر

ثـََنا َعْنـــَك َرُســـ - َخْيـــِر الن ـــا،ِ  َحِديثَـــُه.  وُل الل ـــِه فـَيَـُقـــوُل: َأْشـــَهُد َأن ـــَك الـــد ج اُل  ال ـــِذي َحـــد 
ــَإ ِإْن قـَتَـْلــُإ َهــَذا ثُــم  َأْحيَـْيُتــهُ  َْمــِر  فـَيَـُقولُــوَن: َل    فـَيَـُقــوُل الــد ج اُل: َأرََأْي َْ َهــْل َتُشــكعوَن ِفــي ا

ي اْليَـــْوَم  فـَيَـُقــوُل فـَيَـْقتـُلُــُه ثُــم  ُيْحِييــِه  فـَيَـُقــوُل ِحــيَن ُيْحِييــِه: َوالل ــِه َمــا ُكْنــُإ قَــ ع َأَشــد  َبِصــيَرًة ِمن ــ
   .1882.رواه الب اره:  .«الد ج اُل: َأقْـتـُُلُه. َفاَل ُيَسل ُ  َعَلْيهِ 

 بَاب: اْلَمِديَنُة تـَْنِفي اْلَخَبثَ  -9

د قَيياَل:  َعيين  َجيياباٍر  -916 ؟ إاَن النَييخا يين  ال غَييدا  َجيياَء أَع ييرَا ا ييَل ا  َ َجيياَء ما س   َيَبايَيَعييهن َع َييى اإل ا
ييييرَاٍر   َيَقيييياَل:  (4)   َيَقيييياَل: أَقا  يييي ا احَم منوًمييي اْلَمِدينَــــُة َكــــاْلِكيِر تـَْنِفــــي َخَبثـََهــــا  َويـَْنَصــــُع » َيييَأىَب ثَييييَلَ  ما
  .1883.رواه الب اره:  .«طَي بـَُها
ييين   َلَميييا َتيييرََ  النَيييخا   قَييياَل: ثَابايييٍت  ب ييينا  َعييين  َدي يييدا . (41) يييٍد َرَجيييَص نَييياسل ما يييَياباه  إاَن أن ن َأيب 

تين نهنحل   : َيَقاَلت   ار َقةل  يتين نهنحل   :َوقَالَيت   ار قَيةل   نَيق  ا  : َينَيبَلَيت    َك نَيق  .النسياء:  َ َميا َلكنيحل  يفا ال مننَيا اقاَ   اَئتَيي  

  .1884الب اره:  .رواه . «ِإنـ َها تـَْنِفي الر َجاَل َكَما تـَْنِفي الن اُر َخَبَث اْلَحِديدِ » :َوقَاَل الَنخا    .88

                                                                                                  
 . و قرو  ختر  يف الغابن ق ما ي بج يبا بها (1)
 .يقص تا دلبلة ل يفة :أه (2)
 (.   األرض الرم ة اليت ك  نبت ل و تها) (3)
  .و و  رك العقد  من اإلقالة (4)
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 بَاب -11

917-  ٍَ د   َعن  أََن الل ُهـم  اْجَعـْل بِاْلَمِدينَـِة ِضـْعَفْي َمـا َجَعْلـَإ ِبَمك ـَة »قَياَل:  َعن  الَنخا
  . 1885.رواه الب اره:  .«ِمْن اْلبَـرََكةِ 

 باب -11

َهياَعن  َعاإاَشَة  -912 َ  اهللن َعني  : َلَميا قَيداَ  َرسني َر ا ال َمداينَيَة ونعاي َ  ولن ال َيها قَالَيت 
يٍر  (1) أَبنيو َبك 

: ٍر إاَذا َأَتَي  هن احل نَمى يَيقنولن  َوباَللل  َ َكاَن أَبنو َبك 

يييييييييييييراٍ  منَريييييييييييييَبنل يفا أَ   ايييييييييييييها  يييييييييييييم  ام  كن
(2) 

 
ييييييرَاكا نَيع  اييييييها  يييييين  شا  َوال َمييييييو تن أَل ََن ما

 

ر َ صن َعقاريَ َهن َعن هن احل نَمى ييَ  (3)وََكاَن باَللل إاَذا أنق  اصَ 
(4) :  يَيقنولن

ييييييييع راه َ ييييييييم  أَبايييييييييَنَ لَيي  َييييييييةً   َأَك لَي ييييييييَت شا
يَييييييييييييييييياَه جَمَنَيييييييييييييييييةٍ  َوَ يييييييييييييييييم  أَراَلن  يوًميييييييييييييييييا ما
(5) 

 

يييييييييييرل َوَج اييييييييييييمن   بايييييييييييَواٍل َوَ يييييييييييو يا إاذ تا
َوَ يييييييم  يَيب يييييييدنَون  يا َشييييييياَمةل َوطَفاييييييييمن 
(6) 

 

يَنا إاَن قَاَل: الَ هنحَل ال َعن  َشي َبَة ب َن َربايَعَة  وَ  ين  أَر  ا َرجنونَا ما عنت َبَة ب َن َربايَعَة  َوأنَمَيَة ب َن َتَ ٍف  َكَما َأت 

                                                                                                  
 .أه مرض (1)
 .يؤ ى وقت يبلق الربن  يس حل ع يه :أه (2)
   والرال ار فعت.من اإلقلع( 3)
 .أيب ه أن رجًل ق عت رج ه  كان ير ص الق وعة ع ى الرييية ويرين :قيم  يبو ه :أه (4)
 .و و بفتن اليحل و كسر أيها و   داإدق   و مو ص بأسفم مكة (5)
 .إا جبلن  كة (6)
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أَر ضا ال َوبَاءا 
َ قَاَل َرسنولن ال َيها  (1) نَـا اْلَمِدينَـَة َكُحبـ نَـا َمك ـَة َأْو َأَشـد   الل ُهـم  »: مثن الل ُهـم  َحب ـْب ِإلَيـْ

ــا ِفــي َصــاِعَنا نَا  َوَصــح ْحَها لََنــا  َوانـُْقــْل ُحم اَهــا ِإَلــى اْلُجْحَفــةِ  بَــاِرْ  لََن َنا  «َوِفــي ُمــد  : َوقَييدام  قَالَييت 
: َ َكيياَن بن  َيييانن جَي ييراه َع ييًل  بَييأن أَر ضا ال َييها  قَالَييت  ييَ  أَو  نًييال َمداينَييَة َو ا .رواه الب يياره:  (2).ا.  َيع يي ا َميياًء آجا

1889  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 . و الرض الكثري العا  السرع (1)
 .متغري الرين :أه( 2)
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(81) 

 الص ْومِ  ِكَتاب
 بَاب: َفْضِل الص ْومِ  -1

ـــــَياُم ُجن ـــــةس »قَييييياَل:  أََن َرسنيييييوَل ال َيييييها : َعييييين  َأ ا  نَريي يييييرََق  -919 فَـــــاَل يـَْرفُـــــْث َوَل  (1)الص 
ا  -َوِإْن اْمــُرؤس قَاتـَلَــُه َأْو َشـــاَتَمُه  فـَْليَـُقــْل: ِإنـ ـي َصــائِمس  (2)َيْجَهــْل  ي بِيَـــِدِه  ْفِســَوالـ ـِذي نَـ  -َميييرَ َي  

ـــائِمِ  (3)َلُخُلـــوُف فَـــمِ  ـــُرُ  طََعاَمـــُه َوَشـــَرابَُه  (4)الص  َأْطَيـــُب ِعْنـــَد الل ـــِه تـََعـــاَلى ِمـــْن رِيـــِح اْلِمْســـِك  يـَتـْ
   .1894.رواه الب اره:  .«َواْلَحَسَنُة بَِعْشِر َأْمثَاِلَها (5)َوَشْهَوتَُه ِمْن َأْجِلي  الص َياُم ِلي َوَأنَا َأْجِزي بِِه 

 بَاب: الر ي اُن لِلص اِئِمينَ  -8

ٍم  -981 د   (6)َعن  َسه  يـَُقاُل َلُه الر ي اُن  يَْدُخُل ِمْنـُه  اِإن  ِفي اْلَجن ِة بابً »قَاَل:  َعن  الَنخا
ُرُهْم  يـَُقاُل: َأْيَن الص ائِمُ  وَن  فـَيَـُقوُموَن َل يَـْدُخُل الص ائُِموَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة  َل يَْدُخُل ِمْنُه َأَحدس َغيـْ

َِا َدَخُلوا ُأْغِلَق  فـََلْم يَْدُخْل ِمْنُه َأَحدس  ُرُهْم  فَِ    . 1896.رواه الب اره:  .«ِمْنُه َأَحدس َغيـْ

 (8)ِفـي َسـِبيِل الل ـِه  (7)َمـْن َأنـَْفـَق َزْوَجـْينِ »قَياَل:  أََن َرسنيوَل ال َيها : َعين  َأ ا  نَريي يرََق  -981

                                                                                                  
 .سرت :أه (1)
 .وقد    ق باعتبار قو  حرويب    يقم قول أ م اعهم واعا  ية ما قبم اإلسل ك :أه (2)
ومجص الفحل أ واه   وأ ريها  تن الفاء مص النقص   باع  اإه ليمهاوالعاشرق   مث ج الفاء بإثبات اليحل و ي ها و هعيفها حل:  (3)

 .ألن أيب ه  وه كثوب وأثواب
 .كثر يقولونه بالفتن وبعههحل بالهحل وبعههحل تمااأل :قال عياض   غري راإيته :أه (4)
 .أثيت :أه (5)
 . بن سعد الساعدها و . (6)
 .وع ى كم مقرتن  ونقيه  وشبيه   وي  ق البو  ع ى الرنف والنوع  شيئ  من كم ش ء :أه (7)
عا  يقص ع ى كم عمم تالص أرييد  وسبيم اهلل  والسبيم يف األيبم ال ريق وييكر ويؤنج والتأنيج أكثر  طاعته :سبيم اهلل (8)

 .وإذا أط ق أريد به اعهال تالًبا  به التقرب إن اهلل  عان بأنواع ال اعات
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ـرس  َفَمــْن َكــاَن ِمــْن َأْهـِل الص ــاَلِة ُدِعــَي ِمــْن بَــاِب نُـو  ــَواِب اْلَجن ــِة: يَـا َعْبــَد الل ــِه َهــَذا َخيـْ ِدَي ِمــْن َأبـْ
الص اَلِة  َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلِجَهاِد ُدِعـَي ِمـْن بَـاِب اْلِجَهـاِد  َوَمـْن َكـاَن ِمـْن َأْهـِل الص ـَياِم ُدِعـَي 

يٍر  «ي اِن  َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الص َدَقِة ُدِعَي ِمـْن بَـاِب الص ـَدَقةِ ِمْن بَاِب الر   بايَأ ا :  َيَقياَل أَبنيو َبك 
ين   َعى َأَ يدل ما ين  َ يرنورٍَق   َيَهيم  ينيد  َبي يَوابا ما ين   ا  يَ  األ   أَن َت َوأنمد  يَا َرسنوَل الَ ها  َميا َع َيى َمين  لنعايَ  ما

َبي َوابا كن  ُهمْ » دَها  قَاَل:  ا  َ  األ     .1897.رواه الب اره:  .«نـََعْم  َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن ِمنـْ

 ابَاب: َهْل يـَُقاُل رمضان َأْو َشْهُر رمضان  َوَمْن رََأك ُكل ُه َواِسعً  -8

َِا َجـاَء رمضـان فُِتَحـْإ َأبـْـَواُب اْلَجن ـةِ »: قَاَل: قَاَل َرسنوَل ال َيها  وَعن هن  -988 .رواه  .«ِإ
  . 1898الب اره: 

ـــَواُب »: َويفا راَوايَيييٍة: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  -988 ـــَل َشـــْهُر رمضـــان فـُت َحـــْإ َأبـْ َِا َدَخ ِإ
الس َماِء  َوُغل َقْإ َأبـَْواُب َجَهن َم  َوُسْلِسَلْإ الش َياِطينُ 
(1)

  . 1899.رواه الب اره:  .«

يييَ  ا -984 :  هللن َعني هنَميييا قَييياَل: يَاع يييتن َرسنيييوَل ال َيييه َعييينا اب ييينا عنَميييَر َر ا َِا رََأيـُْتُمـــوُه »يَيقنيييولن ِإ
َِا رََأيـُْتُمـوُه فَـَأْفِطُروا  فَـِ ْن غُـم  َعلَـْيُكمْ  َفُصوُموا  َوِإ
(3)فَاقْـُدُروا لَـهُ  (2)

يَلَل رمهيان. « :  ا .رواه   يَيع ي ا
   .1955الب اره: 

 زعوِر َواْلَعَمَل بِِه ِفي الص ْومِ بَاب: َمْن َلْم َيدَْع قـَْوَل ال -4

َواْلَعَمـَل بِـِه   (4)َمْن َلْم يَدَْع قـَـْوَل الـزعورِ »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -985
َْ لِل ِه َحاَجةس ِفي َأْن يَدََع طََعاَمُه َوَشَرابَهُ     .1953.رواه الب اره:  .«فـََلْي

 .6557.رواه الب اره:  . «َواْلَجْهلَ َواْلَعَمَل بِِه » راَوايٍَة: .دَاَل يفا  (48)
(5)

 

                                                                                                  
 .رب ت بالسلسم :أه (1)
 .سرته الغما  :أه (2)
 .وقد  سر يف الرواية األترد وأكم وا العدق  ا تاطوا لقدره :أه (3)
 .الكيب والباطم :أه (4)
َتنابنوا قَيو َل الب ورا  :قَيو لا الَ ها  َيَعاَن  :اببَ .كاَتاب األَلب/ ( 5)    َواج 
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َِا ُشِتَم  -5  بَاب: َهْل يـَُقوُل: ِإن ي َصاِئمس ِإ

نتَيَقيييدد ن:  هن َعن يييوَ  -986
احلَيييدايجن ال

ـــَيامَ » (1) فَِ ن ـــُه لِـــي َوَأنَـــا   ُكـــلع َعَمـــِل ابْـــِن آَدَم لَـــُه ِإل  الص 
ييراها: وَ   «َأْجــِزي بِــهِ  ــائِِم فـَْرَحَتــاِن يـَْفَرُحُهَمــا»قَيياَل يفا آتا َِا َأْفطَــَر فَــِرحَ  :لِلص  َِا َلِقــَي رَب ــُه َفــِرَح   ِإ َوِإ
   .1954.رواه الب اره:  .«ِبَصْوِمهِ 

 بَاب: الص ْوِم ِلَمْن َخاَف َعَلى نـَْفِسِه اْلُعْزبَةَ  -6

د قَيياَل: كننَييا َمييَص النَيي َعيين  َعب ييدا ال َييها  -987 ــاَءةَ »  َيَقيياَل: خا ــَتطَاَع اْلَب ــْن اْس َْ   (2)َم ــَزو  فـَْلَيتَـ
َِ  َوَمــْن لَــْم َيْســَتِطْع فـََعَلْيــِه بِالص ــْوِم  فَِ ن ــُه لَــُه ِوَجــاءس  فَِ ن ــُه َأغَــ ع لِْلَبَصــِر  َوَأْحَصــُن لِْلَفــْر
(3)

.رواه  .«
  . 1955الب اره: 

َِا رَ »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -7 ُتُموُه ِإ َِا رَأَيـْ ُتْم اْلِهاَلَل َفُصوُموا  َوِإ أَيـْ
 «فََأْفِطُروا

يييَ  اهللن َعني هنَميييا: أََن َرسنيييوَل ال َيييها  -982 ـــْهُر ِتْســـعس »قَييياَل:  َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا عنَميييَر َر ا الش 
َلًة  َفاَل َتُصوُموا َحت ى تـََرْوُه  فَـِ ْن غُـم  َعلَـْيُكمْ  َة َثاَلثِـينَ  َوِعْشُروَن لَيـْ .رواه الب ياره: . «فَـَأْكِمُلوا اْلِعـد 

1957  .  

َهيياَعيين  أن د َسييَ َمَة  -989 ييَ  اهللن َعني  َ َر ا رً  : أََن النَييخا يين  ناَسيياإاها َشييه  ييَعةل اآَن ما    َيَ َمييا َمَهييى  اس 
ييرنوَن يوًميي ييَت أَن   -رَاَ   :أَو   -  َتييَدا اَوعاش  رً  َ قايييَم لَييهن: إانَييَ  َ َ ف  تنَم َشييه  ــْهَر » َيَقيياَل:  اَك  َييد  ِإن  الش 

  . 1915.رواه الب اره: . «اَيُكوُن ِتْسَعًة َوِعْشرِيَن يـَْومً 

 

                                                                                                  
 . اخل .كنم  َعَمما اب نا آَلَ  َلهن . وأول احلديج يف األيبم: قَاَل اهللن:  919( .باب:  هم الرو /  : 1)
 .و بدل إب ه  اء و سهم  النكا  :أه (2)
 .والعىن أن الرو  يق ص النكا  كما يق عه الوجاء  منبلة اخلراء و رض اإلثن  رً ا شديد لتي ت شهوق اعماع وينبل  (3)
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ُقَصانِ  -2  بَاب: َشْهَرا ِعيدن َل يـَنـْ

رََق  -981 د   َعن  َأ ا َبك  ُقَصـاِن »قَياَل:  َعن  النَيخا َشـْهَراِن َل يـَنـْ
َشـْهَرا ِعيـدن: رمضـان  (1)

  . 1912.رواه الب اره:  .«ُِو اْلَحج ةِ وَ 

 «َل َنْكُتُب َوَل َنْحُسبُ »: بَاب قـَْوِل الن ِبي   -9

د  -981 َ  اهللن َعني هنَما  َعن  النَيخا ِإنـ ا أُم ـةس أُم ي ـةس  َل َنْكتُـُب َوَل »أَنَيهن قَياَل:  َعنا اب نا عنَمَر َر ا
َعةً  «َهَكَذاَنْحُسُب  الش ْهُر َهَكَذا وَ  : َمرًَق  اس  راينَ  يَيع  ا   . 1913.رواه الب اره: َوَمرًَق َثَلثاَ .   َوعاش 

 بَاب: َل يـَتَـَقد ُم رمضان ِبَصْوِم يـَْومن َوَل يـَْوَمْينِ  -11

د   َعين  َأ ا  نَريي يرََق  -988 ِم يـَــْومن َأْو َل يـَتَـَقـد َمن  َأَحــدُُكْم رمضـان ِبَصــوْ » قَيياَل: َعيين  النَيخا
َِِلَك اْليَـْومَ اَصْومً يـَْوَمْيِن  ِإل  َأْن َيُكوَن رَُجلس َكاَن َيُصوُم     .1914.رواه الب اره:  .«  فـَْلَيُصْم 

َلَة الص َياِم الر َفُث ِإَلى ِنَساِئُكمْ بَاب: قـَْوِل الل ِه:  -11  ُأِحل  َلُكْم لَيـْ
  187.البقرق: مْ َما َكَتَب الل ُه َلكُ  إلى قوله:

ييييَيابن حمنََمييييٍد  َعيييين  ال بَيييييرَاءا  -988 ييييمن يَبيييياإامً قَيييياَل: َكيييياَن َأيب    َ َيَهييييَر ا  إاَذا َكيييياَن الَرجن
ير   ََ ب يَن يبا يَ   َوإاَن قَييي  َ َتهن َوَك يَيو َمهن َ يَن  ن سا َن َرياإل ا   َارن   َيَناَ  قَيب َم أَن  يينف  اَر  ملَ  يَأ كنم  لَيي  اراَه  َمَة األ 

: َك  َوَلكايين  أَن  َ اييقن اَكيياَن يَبيياإامً  رَأَ َييهن  َيَقيياَل َ َييا: أَعان ييَدكا طََعييا ل  قَالَييت     َيَ َمييا َ َهييَر اإل ا   َييارن أَ َييى ام 
رَأَ نهن   َيَ َما رَأَ  هن قَالَيت   َناهن  َ َجاَء  هن ام  : َتي بَيًة لَيَ   ََأط  نتن َلَ   وََكاَن يَيو َمهن يَيع َممن   َيَغَ َبت هن َعيي 

 َيَ َميا  (2)
د  ييَ  َعَ ي ييها   َييينكاَر َذلاييَ  لا نَييخا يَييةن:  اني َتَرييَف النَيَهييارن تنشا ييَم َلكنييحل  لَيي  َييَة الردييَيا ا  َينَيبَلَييت  َ ييياها اآل  أن ا

َييا  َيَرً يي الرَ َييجن إاَن ناَسيياإاكنحل   :   اَشييدايدً  ا َيَفرا نييوا تا ييَربن َونَيبَلَييت  َييي طن وَكن نييوا َواش  وا َ ييَن يَيَتبَيييَ َ َلكنييحل  اخل 

                                                                                                  
ك ييينقص أ ييدإا عيين  :وقيييم  ك ييينقص الثييواب بسييبت نقييص العييدل :وقيييم  تالبًييا :قييال اخل ييا   مًعييا يف سيينة وا ييدق :أه (1)

 .و يا أ عفها  اآلتر يف األجر
 . رمانًا :أه (2)
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َولا  َس  َي طا األ  َبي َيةن مان  اخل    . 1915 . .رواه الب اره: 187.البقرق: . األ 

وَُكُلوا َواْشَربُوا َحت ى يـََتبَـي َن َلُكْم اْلَخْيُ  بَاب: قـَْوِل الل ِه:  -18
َْسَوِد ِمْن اْلَفْجرِ  َْ َبـَْيُ  ِمْن اْلَخْيِ  ا َْ .البقرق: ثُم  أَِتمعوا الص َياَم ِإَلى الل ْيلِ  ا
187  

ييين   :َلَميييا نَيبَلَيييت   :قَيييالَ  َعييين  َعيييداهد ب ييينا َ يييايٍا  -984 َبي يييَيةن ما َيييي طن األ  يييحل  اخل  َ يييَن يَيَتبَييييَ َ َلكن
ييييَولا  َس  َييييي طا األ  تن إاَن عاَقييييالٍ   187.البقييييرق:  اخل  َعَمييييد 

ييييَوَل َوإاَن عاَقييييالٍ  (1) َ َجَع  تينهنَمييييا َت ييييَت   أَبي ييييَيةَ  َأس 
يَتبا ن يا   واَساَلِتا     َييََكر تن لَيهن َذلاي َ   َيغَيَدو تن َع َيى َرسنيولا ال َيها   َ َجَع  تن أَن ظنرن يفا الَ ي يما  َيَل َيس 
َِِلَك َسَواُد الل ْيِل َوبـََياُ  النـ َهارِ » : َيَقالَ    . 1916.رواه الب اره:  .«ِإن َما 

 بَاب: َقْدِر َكْم بـَْيَن الس ُحوِر َوَصاَلِة اْلَفْجرِ  -18

د  َعيين  َدي ييدا ب يينا ثَاباييٍت  -985 َ قَيياَ  إاَن الَرييَلقا  َ قايييَم لَييهن:قَيياَل: َ َسييَير نَا َمييَص النَييخا   مثن
(2)  

َ  آيَةً  رن مَخ سا ََذانا َوالَسينورا  قَاَل: َقد  َ األ    . 1921الب اره:  .رواه (3).َكحل  َكاَن بَي  

 بَاب: بـَرََكِة الس ُحوِر ِمْن َغْيِر ِإيَجابن  -14

َا ب يينا َمالاييٍ   -986 ــُحوِر بـَرََكــةً »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  أَنَيي  .«َتَســح ُروا  فَــِ ن  ِفــي الس 
   .1923.رواه الب اره: 

َِا نـََوك بِالنـ َهاِر َصْومً  -15  ابَاب: ِإ

يوَعا َعن  َس َ  -987 َك  َ : َمَة ب ينا األ  ييننَيالاه يفا النَياسا ييَيو َ  َعاشنيورَاَء:  بَيَعيَج رجيًل  أََن النَيخا
  . 1924.رواه الب اره:  .«َوَمْن َلْم يَْأُكْل َفاَل يَْأُكلْ  - فـَْلَيُصمْ  أَو   -ِإن  َمْن َأَكَل فـَْليُِتم  »

 
                                                                                                  

 . و احلبم (1)
 .   و أنَ  :القاإم.( 2)
  .355( . يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف الواقيت/ باب: وقت الفجر/  : 3)
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 ابَاب: الص اِئِم ُيْصِبُح ُجنُبً  -16

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن َرسنييوَل ال َييها َعيي -982 ييرن  َو نييَو   ن  َعاإاَشييَة َوأنَ  َسييَ َمَة َر ا راكنييهن ال َفج  َكيياَن يند 
من َوَيرنو ن.  َ يَيغ َتسا   . 1926.رواه الب اره: جنننتل مان  أَ   اها  مثن

 بَاب: اْلُمَباَشَرِة لِلص اِئمِ  -17

يييَ  اهللن َعيين  َعاإاَشييَة  -989 َهييا َر ا : َكيياَن النَييخا   َعني  يييَو يَبيياإاحلل  وََكييياَن  قَالَيييت  ييرن َو ن يينَقبديييمن َويينَباشا
ر باها. َ َككنحل  إلاا أَم 
  . 1927.رواه الب اره:  (1)

َِا َأَكَل َأْو َشِرَب نَاِسيً  -12  ابَاب: الص اِئِم ِإ

د   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -941 َِا َنِســـيَ »قَييياَل:  َعييين  النَيييخا ـــِتم  َصـــْوَمُه   ِإ فََأَكـــَل َوَشـــِرَب فـَْلُي
  . 1933.رواه الب اره: . «فَِ ن َما َأْطَعَمُه الل ُه َوَسَقاهُ 

َ  َعَلْيِه  -19 َِا َجاَمَع ِفي رمضان  َوَلْم َيُكْن لَُه َشْيءس  فـَُتُصد  بَاب: ِإ
ْلُيَكف رْ   فـَ

َنَميييا حَن ييينن جن نيييوسل عان ييي َوَعن يييهن  -941 د قَييياَل: بَييي  يييمل  َيَقييياَل: يَيييا َرسنيييوَل َد النَيييخا   إاذ  َجييياَءهن َرجن
. قَاَل:  يرََأِتا َوأَنَيا يَبياإاحلل   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  «َمـا لَـَك »الَ ها  َ َ ك تن َهـْل »: قَياَل: َوقَيع يتن َع َيى ام 
قَييياَل: َك.  «وَم َشـــْهَرْيِن ُمَتَتـــابَِعْيِن فـََهـــْل َتْســـَتِطيُع َأْن َتُصـــ»قَييياَل: َك. قَييياَل:  «َتِجـــُد رَقـََبـــًة تـُْعِتُقَهـــا 

ــاَم ِســت يَن ِمْســِكينً » َيَقيياَل:  ــْل َتِجــُد ِإْطَع نَييا حَن يينن  النَييخا  عان ييَد  َ َمَكييجَ قَيياَل: َك. قَيياَل:  « افـََه .  َيبَييي 
َ الَنخا   تَيمن  - ايَها َم يرل  (2)باَعَراٍ  َعَ ى َذلاَ  أنِتا : ال ماك   َيَقياَل: أَنَيا.  «َأيْـَن الس ـاِئُل »قَياَل:  -َوال َعيَران

َهيا َيَقياَل الَرجنيمن: أََع َيى أَ ي َقيَر ماي د يَيا َرسنيوَل ال َيها   َيوَ  «ُخْذَها فـََتَصد ْ  بِـهِ »قَياَل:  َ َكبَيتَييي  ال َيها َميا بيَي  
(3) 

                                                                                                  
وقيد  ي أ ي .أه حلاجتيه  وإ ا  و ألربه بفتيتي  :قال .واإلرب العهو  كيا يقول أكثر الرواق  :قال اخل ا   بكسر مث سكون (1)

 .احلاجة -بالسكون- األرب :قالوا أيًها
 .اا إي عشرين يباعً ه حل يسص مخسة عشر يباعً  و الكتم ال (2)
 .احلرق ذات احلجارق السول :واللبة  يع   ر يها من جانبيها  الدينة :أه (3)
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ا  - رَ َي   . َ َهي -ينرايدن: احلَ  ما بَيي ييتا من بَيي ٍت أَ ي َقرن مان  أَ   َ  النَيخا  أَ   َ يَن بَيَدت  أَني َيابنيهن  يا
َ قَياَل:  (1) مثن

  . 1936.رواه الب اره:  .«َأْطِعْمُه َأْهَلكَ »

 بَاب: اْلِحَجاَمِة َواْلَقْيِء لِلص اِئمِ  -81

948-  َ يييَ  اهللن َعني هنَميييا: أََن النَيييخا يييتَ  َعييينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا يييَو حمن يييرا ل  َوا   يييَتَجحَل َو ن يييَو ا   َجحَل َو ن
  . 1938.رواه الب اره: يَباإاحلل. 

ْفطَارِ  -81  بَاب: الص ْوِم ِفي الس َفِر َواإْلِ

َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: كنَنا َميَص َرسنيولا ال َيها  -948 يفا َسيَفٍر  َيَقياَل لاَرجنيٍم:  َعنا اب نا َأ ا أَو َس َر ا
«ِلي اْنِزْل فَاْجَدحْ »

َن  قَياَل:  قَاَل: يَا َرسنولَ  (2) قَياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها  «انْـِزْل فَاْجـَدْح لِـي»ال َيها الَشيم 
َن  قَيياَل:  َ قَيياَل:  «انْــِزْل فَاْجــَدْح لِــي»الَشيم  َ َرَمييى بايَيداها َ ييا  ننَييا  مثن َِا » َينَيييَبَل َ َجيَدَ  لَييهن َ َشييراَب  مثن ِإ

   .1941.رواه الب اره:  .«َأْفَطَر الص ائِمُ  رََأيـُْتْم الل ْيَل َأقْـَبَل ِمْن َهاُهَنا فـََقدْ 

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -944 ييَ  اهللن َعني  د َر ا د   َدو  ا النَييخا ييَ ماَ  قَيياَل لا نَييخا َس  ييرٍو األ  : أََن مَح ييبََق ب ييَن َعم 
 :ــَأْفِطرْ   ِإْن ِشــْئَإ َفُصــمْ »: أََأيبنييو ن يفا الَسييَفرا  وََكيياَن َكثاييرَي الردييَيا ا   َيَقيياَل .رواه  .«َوِإْن ِشــْئَإ َف

   .1943الب اره: 
َِا َصاَم أَي امً  :بَاب -88  ِمْن رمضان ثُم  َسافـَرَ  اِإ

َ  اهللن َعني هنَما: أََن َرسنوَل الَ ها  -945 َرياَ   َترََ  إاَن َمَكيَة يفا رمهيان  َ  َعنا اب نا َعَباٍس َر ا
.أَ  َ رَ  (3)َ َن بَيَ َ  ال َكدايدَ     َأَ  َ َر الَناسن

(4)
  . 1944.رواه الب اره:  

                                                                                                  
 .السن اليه ت ف الرباعية (1)
 .أه  رك السويق بالاء (2)
 . و ما ب  عسفان وقديد ع ى اثن  وأربع  ميًل من مكة (3)
يف ال تريييير  وسييييأِت يف الغيييياده بسيييياا أي مييين  يييييا  بييياب: تييييبوق الفيييتن يف رمهييييان/  :  ييييا مييين األ اليييييج الكيييررق .( 4)

1654   . 



  

 (312) 

 بَاب -88

د  َعيين  َأ ا الييَدر َلاءا  -946 نَييا َمييَص النَييخا ييَفاراها يفا ييَييو ٍ  َ ييار   َ ييَن  قَيياَل: َتَرج  يفا بَيع ييةا َأس 
َيرد  َوَميا  اينَيا يَبياإاحلل  يَدقا احل  ها مان  شا د َيَهَص الَرجنمن يََدهن َعَ ى رَأ سا ين  النَيخا َواب ينا َرَواَ يَة.  إاَك َميا َكياَن ما

   .1945.رواه الب اره: 

: بَاب قـَْوِل الن ِبي   -84  ِلَمْن ظُل َل َعَلْيِه َواْشَتد  اْلَحرع

َْ ِمْن اْلِبر  الص ْوُم ِفي الس َفرِ »  «لَْي
ييَ  اهللن َعني هنَميي -947 يفا َسييَفٍر   َيييرََأد  ا قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها َعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها َر ا

َْ ِمــْن اْلبِــر  الص ــْوُم » َيَقييالنوا: يَبياإاحلل   َيَقييال:  «َمـا َهــَذا » َيَقيياَل:  (1) قَيد  ظن دييَم َعَ ي يها  َوَرجنييًل  اداَ اًمي لَـْي
  . 1946.رواه الب اره:  .«ِفي الس َفرِ 

ِفي الص ْوِم  ابـَْعُضُهْم بعضً  ِبي  بَاب: َلْم يَِعْب َأْصَحاُب الن   -85
ْفطَارِ   َواإْلِ

َا ب ييينا َمالايييٍ   -942 د  َعييين  أَنَييي    َي َيييحل  يَعايييت  الَرييياإاحلن َع َيييى قَييياَل: كننَيييا ننَسيييا ارن َميييَص النَيييخا
 .   . 1947.رواه الب اره: ال منف  ارا  َوَك ال منف  ارن َعَ ى الَراإاحلا

 َعَلْيِه َصْومس بَاب: َمْن َماَت وَ  -86

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -949 ييَ  اهللن َعني  َمــْن َمــاَت َوَعَلْيــِه ِصــَيامس َصــاَم »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َر ا
  . 1952.رواه الب اره:  .«َعْنُه َولِيعهُ 

د  -951 يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: َجياَء َرجنيمل إاَن النَيخا َقياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها   يَ  َعنا اب نا َعبَياٍس َر ا
َهييا  قَيياَل:  يييها َعني  ٍر  أَ َأَق ها َهييا يَبييو  ن َشييه   .«َفــَدْيُن الل ــِه َأَحــقع َأْن يـُْقَضــى، نـََعــمْ »إاَن أنمديي  َما َييت  َوَعَ يي 

   .1953.رواه الب اره: 

                                                                                                  
 .جعم له ما يظ ه :أه (1)
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 بَاب: يـُْفِطُر ِبَما تـََيس َر ِمْن اْلَماِء َأْو َغْيرِهِ  -87

د َأ ا أَو َس  ب يينا ا َ ييدايجن  -951 ــا» لَييهن:  َوقَيييو لن النَييخا ــِزْل فَاْجــَدْح لََن يفا قَيياَل و  (1)ا َيَقييَدَ  قريبًيي «اْن
َِا رََأيـُْتْم الل ْيَل َأقْـَبَل ِمْن َهاُهَنا» ياها الَروايَةا:  يرااا  «فـََقْد َأْفَطَر الص ائِمُ   ِإ َبعاها قابَيَم ال َمش  . َوَأَشاَر باإايب 

   .1956اره: .رواه الب 
ْفطَارِ  -82  بَاب: تـَْعِجيِل اإْلِ

ما ب ينا َسيع ٍد  -958 َل يـَـَزاُل الن ـاُ، ِبَخْيـرن َمـا َعج لُـوا »قَياَل:  أََن َرسنيوَل ال َيها : َعن  َسيه 
  . 1957.رواه الب اره: . «اْلِفْطرَ 

89-  ُْ َِا َأْفَطَر ِفي رمضان ثُم  طََلَعْإ الش ْم  بَاب: ِإ

د عَ  -958 يدا النَيخا : أَ  َ ر نَيا َع َيى َعه  َ  اهللن َعني هنَميا قَالَيت  يقا َر ا ٍر الرددد َاَء بان تا َأ ا َبك   ن  َأي 
 . َن   . 1959.رواه الب اره: يَيو َ  َتي حٍل  مثنَ طََ َعت  الَشم 

َيانِ  -81  بَاب: َصْوِم الص بـْ

يييَ   -954 : أَر َسيييَم النَيييخا  َعييين  الر بَييديييصا بان يييتا منَعيييودٍذ َر ا َتيييَداَق َعاشنيييورَاَء إاَن  اهللن َعني هنَميييا قَالَيييت 
َن َريارا: : َ كننَييا  «فَلَيُصـمْ  افـَْليُـِتم  بَِقي ـَة يـَْوِمـِه  َوَمـْن َأْصــَبَح َصـائِمً  اَمـْن َأْصـَبَح ُمْفِطــرً » قينيَرد األ  قَالَيت 

َيانَيَنا  َوَع َعييي يييبي  ييينا   َيييإاَذا َبَكيييى َأَ يييدن نحل  َع َيييى ال ََعيييا ا َنرنيييومنهن بَيع يييدن  َوننَريييود ن يبا ييين  ال عاه  من َ نيييحل  ال  ع بَيييَة ما
َناهن َذاَك َ َن َيكنوَن عان َد اإل ا   َارا.    . 1965.رواه الب اره: أَع  َيي 

 بَاب: اْلِوَصالِ  -81

َ : َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد  -955 ييييَص النَييييخا َِا َأرَاَد َأْن َل تـَُواِصــــ»: يَيقنييييولن  أَنَييييهن يَا ــــأَيعُكْم ِإ ُلوا  َف
  . 1963.رواه الب اره:  .«يـَُواِصَل فـَْليـَُواِصْل َحت ى الس َحرِ 

                                                                                                  
  . 943( .باب: الرو  يف السفر واإل  ار/  : 1)
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 بَاب: التـ ْنِكيِل ِلَمْن َأْكثـََر اْلِوَصالَ  -88

َعن  ال وايَبالا  قَاَل: نَيَهى َرسنولن الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -956
هن َرجنيمل يفا الَرو  ا   َيَقياَل لَي (1)

يييمن يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  قَييياَل:  ييي اماَ : إانَيييَ   ينَوايبا ييين  ال منس  ـــي رَب ـــي »ما ـــُإ يُْطِعُمِن ـــي  ِإن ـــي َأبِي ـــْم ِمْثِل َوَأيعُك
َ يوًميا َيَ َما أَبيَيو ا أَن  يَين تَيهنيوا َعين  ال وايَبيالا  َوايَبيَم تاايحل  يوًمي «َوَيْسِقينِ  َ رَأَو ا ا  ايَللَ ا  مثن لَـْو »   َيَقياَل:   مثن

َكالتَين كايما  «تََأخ َر َلزِْدُتُكمْ 
َ  أَبَيو ا أَن  يَين تَيهنوا.  (2)   . 1965.رواه الب اره: َ نحل   ا

  . 1966.رواه الب اره: . «ِمْن اْلَعَمِل َما ُتِطيُقونَ  (3)فَاْكَلُفوا»َويفا راَوايٍَة َعن هن قَاَل َ نحل:  -957

َعَلى َأِخيِه لِيُـْفِطَر ِفي الت َطوعِع  َوَلْم يـََر َعَلْيِه بَاب: َمْن َأْقَسَم  -88
َِا َكاَن َأْوَفَق َلهُ   َقَضاًء ِإ

َفة  -952 َ َسي  َماَن َوَأ ا اليَدر َلاءا   َييبَاَر َسي  َمانن أَبَيا  قَاَل: آَتيى النَيخا   َعن  َأ ا جنَييي  بيَي  
لَيييًة اليييَدر َلاءا   َييييرََأد أنَ  اليييَدر َلاءا من  ََ لَيييهن  (4)َتَبيد  لَيييي 

يييوَك أَبنيييو اليييَدر َلاءا : َأتن  َيَقييياَل َ َيييا: َميييا َشيييأ نن ا  قَالَيييت 
ني َيا. َ َجاَء أَبنو الَدر َلاءا  َ َرَنَص لَيهن طََعاًمي    َيَقياَل: كنيم   قَياَل:  َيإايد يَبياإاحلل  قَياَل: َميا أَنَيا اَ اَجةل يفا الد 

َ َذَ يَت بادكاٍم َ َن  َأ كنَم  قَالَ  :  ََأَكَم   َيَ َما َكاَن الَ ي من َذَ َت أَبنو الَدر َلاءا يَيقنو ن  قَياَل: َم    َينَياَ   مثن
َن  َ َريَ َيا   َيَقياَل لَيهن َسي  َمانن  يرا الَ ي يما  قَياَل َسي  َمانن: قنيحل  اآل  ين  آتا : إاَن يَيقنو ن   َيَقاَل: َم    َيَ َميا َكياَن ما

يَ  َعَ ي يَ  َ ق ياَ  َ ق يلاَربدَ  َعَ ي      َيَأع طا كنيَم ذاه َ يق  َ َقيهن   َيأََ ى ا  َوألاَ   ايَ  َعَ ي يَ  َ ق يا  َولانَيف سا
 َ    .1968.رواه الب اره: . «َصَدَ  َسْلَمانُ »: َ يََكَر َذلاَ  َلهن   َيَقاَل الَنخا   الَنخا

 بَاب: َصْوِم َشْعَبانَ  -84

َهيياَشييَة َعيين  َعاإا  -959 ييَ  اهللن َعني  : َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َر ا َيرنييو ن َ ييَن نَيقنييوَل َك يينف  اييرن   قَالَييت 

                                                                                                  
 .يبو  ال يم والنهار لون   ر يف ال يم :أه (1)
 .التنكيم العقوبة (2)
 .ك فت بالش ء إذا أولعت به  :يقال (3)
 .تري متبينة :أه  كبسة بيلة الثياب :أه (4)
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ٍر إاَك رمهييان  َوَمييا  َويينف  اييرن َ ييَن نَيقنييوَل َك َيرنييو ن  َ َمييا رَأَي ييتن َرسنييوَل ال َييها  ييَياَ  َشييه  َمَم يبا ييَتك  اس 
َيامً  ثَيَر يبا ن هن يفا شَ  ارَأَيي تنهن َأك  ع َباَن.ما

(1)
  . 1969.رواه الب اره:  

َهييا  -961 َهيياَوَعني  ييَ  اهللن َعني  :    َإانَييهن َكيياَن َيرنييو ن َشييع َباَن كن َييهن . يفا راَوايَييٍة داييياَلقل: َر ا وََكيياَن يَيقنييولن
د َوَأَ ييت  الَريي «ُخــُذوا ِمــْن اْلَعَمــِل َمــا ُتِطيُقــوَن  فَــِ ن  الل ــَه َل يََمــلع َحت ــى َتَملعــوا» َمييا  َلقا إاَن النَييخا

َها.     .1975.رواه الب اره: لنوواَ  َعَ ي ها َوإان  قَيَ ت   وََكاَن إاَذا يَبَ ى يَبَلًق َلاَوَ  َعَ يي 

 َوِإْفطَارِهِ  بَاب: َما يُْذَكُر ِمْن َصْوِم الن ِبي   -85

961-  ٍَ د   َعييين  أَنَييي يييَيا ا النَيييخا ييين   َوقَيييد  سنيييئاَم َعييين  يبا يييت  أَن  أَرَاهن ما  َيَقييياَل: َميييا كنن يييتن أن ا
را يَباإامً  إاَك رَأَيي تنيهن  َوَك  اإاَك رَأَيي تنيهن  َوَك نَاإاًمي اإاَك رَأَيي تنهن  َوَك مان  الَ ي ما قاإًمي اإاَك رَأَيي تنهن  َوَك منف  ارً  االَشه 
يييتن َتيييبَقً  س  َمسا
ييين    (2) يييَكًة َوَك َعبايييريًَق أَط يَيييَت َكيييفد َرسنيييولا ال َيييها َوَك َ راييييرًَق أَل يييَ َ ما يييتن ماس    َوَك اَام 

  . 1973.رواه الب اره: . رَاإاَيًة مان  رَاإاَيةا َرسنولا الَ ها 

 بَاب: َحق  اْلِجْسِم ِفي الص ْومِ  -86
َ  اهللن َعني هنمَ  َعب دا َ دا ن  -968 راو ب نا ال َعاصا َر ا  (3) َيَقَدَ . االَ ها ب نن َعم 

د  :َ َكاَن َعب دن الَ ها يَيقنولن بَيع َد َما َكراَ َوقَاَل يفا  ياها الَروايَةا:  َريَة النَيخا .رواه  .(4)يَا لَي َت ا قَبا  تن رنت 
  . 1975الب اره: 

َْهِل ِفي الص ْومِ  -87 َْ  بَاب: َحق  ا

ييَياَ  َلاونَل قيال: َويفا راَوايَيٍة َعن ييهن: أَنَييهن َلَمييا ذنكايي -968 َِا َلقَــى»َر يبا قَيياَل: َميين  يا  «وََكــاَن َل يَِفــرع ِإ

                                                                                                  
 .لتفرقهحل :أه  ي  بيل  لتشعبهحل  يه :قيم  الشهر العرومشعبان  (1)
 . و ما ت ط من احلرير بالوبر وحنوه (2)
  وبيياب: مييا يكييره ميين  ييرك قيييا  ال يييم ليين كييان يقومييه/  : 596( .انظيير كتيياب التهجييد/ بيياب: ميين نييا  عنييد السييير/  : 3)

659.  
( . يييا مييين الوا ييص الكيييررق يف ال تريير  و يييو طييرم مييين  ييديج سييييأِت يف  هيياإم القيييرآن/ بيياب: يف كيييحل يقييرأ القيييرآن/  : 4)

1817  .  
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َ الَ ها  قَاَل: َوقَاَل الَنخا   َياها يَا َنخا َبَدَ »: تا َْ ا.  «َل َصاَم َمْن َصاَم ا   . 1977.رواه الب اره: َمرَ َي  

 مْ فـََلْم يـُْفِطْر ِعْنَدهُ  ابَاب: َمْن زَاَر قـَْومً  -82

964-  ٍَ ييٍر َوَي يٍن  قَيياَل:  قَيياَل: َلَتيَم النَييخا   َعين  أَنَي َأِعيــُدوا »َع َيى أن د سنييَ ي حٍل   َأَ َيت يهن باَتم 
ييَر  «َســْمَنُكْم ِفــي ِســَقائِِه  َوَتْمــرَُكْم ِفــي ِوَعائِــِه  فَــِ ن ي َصــائِمس  يين  ال بَيي ييتا َ َرييَ ى َتيي  يَييٍة ما َ قَيياَ  إاَن نَا ا مثن

ييما بَيي تاَهييا   َيَقالَييت  أن   سنييَ ي حٍل: يَييا َرسنييوَل ال َييها إاَن يا تنَوي َرييًة ال مَ  ن د سنييَ ي حٍل َوأَ   تنوبَييةا   َييَدَعا ألا ك 
قَيياَل:  (1)

رٍَق َوَك لنني يَيا إاَك َلَعيا يا بايها  قَياَل: «َما ِهَي » َر آتا َل  َ َما  َيَرَك َتيي  : َتالامنَ  أََن اْرزُقْـُه  الل ُهـم  » قَاَلت 
َن َريارا َمياًك  «َوبَاِرْ  َلهُ  اَوَوَلدً  َماًل  ثَيرا األ  يَدَ   َإايد َلمان  َأك  نَيةن  أَنَيهن لن ايَن لارني  خا َمق  . َوَ يَدثَيت  ا ابي نَييتا أنَميي 

رنوَن َومااإَةل.     .1982.رواه الب اره: َ َجاٍ  ال َبر رََق باه صل َوعاش 

 ْن آِخِر الش ْهرِ بَاب: الص ْوِم مِ  -89

َ  اهللن َعني هنَما  َسَأَل النَيخا   -965 ٍ َر ا رَاَن ب نا  نَر   يَـا َأبَـا فُـاَلنن  »   َيَقياَل: رجيًل  َعن  عام 
ـــْهِر  (2)َأَمـــا ُصـــْمَإ َســـَررَ  يييمن: َك يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  قَييياَل:  «َهـــَذا الش  َِا َأْفطَـــْرَت َفُصـــْم »قَييياَل الَرجن فَـــِ 

 .«ْينِ يـَْومَ 
  . 1983.رواه الب اره:  .«ِمْن َسَرِر َشْعَبانَ »َويفا راَوايٍَة قَاَل: 

 بَاب: َصْوِم يـَْوِم اْلُجُمَعةِ  -41

أَنَيهن قاييَم لَيهن: َعن  َجياباٍر  -966
.رواه َعين  يَبيو  ا ييَيو  ا اع نمنَعيةا  قَياَل: نَيَعيحل .  أَنَيَهيى النَيخا   (3)

   .1984الب اره: 
ــْوَم » :يَيقنييولن   النَييخَ يَاع ييتن  :قَييالَ   نَريي ييرََق  َعيين  َأ ا  راَوايييٍة .ويف (48) لَ َيُصــوَمن  َأَحــدُُكْم يـَ

َلُه َأْو بـَْعَدهُ  ااْلُجُمَعِة  ِإل  يـَْومً    .1985.رواه الب اره:  . «قـَبـْ

                                                                                                  
 . اجة ختره :أه   رغري تايبة (1)
 .وسرره مث ه  سرار الشهر آتره :قال أبو عبيد (2)
  .بن جعفر ال بوم  القرش  الك  ( .القاإم:  و حممد بن عبال3)
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َيييارا ا  -967 َهييياَعييين  جنَوي رايَيييَة بان يييتا احل  يييَ  اهللن َعني  َ : أََن النَيييَر ا َهيييا ييَيييو َ  اع نمنَعيييةا   خا َلَتيييَم َعَ يي 
ِْ »َو اَ  يَباإاَمةل   َيَقاَل:  : َك  قَياَل:  «َأُصـْمِإ َأْمـ : َك   « اتُرِيـِديَن َأْن َتُصـوِمي غَـدً »قَالَيت  قَالَيت 

   .1986.رواه الب اره:  .«فََأْفِطِري»قَاَل: 

َي اِم  ابَاب: َهْل َيُخصع شيئً  -41 َْ  ِمْن ا

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -962 ييَ  اهللن َعني  : َ ييم  َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َر ا َيَييا ا  َأَ ييا سنييئاَ ت  يين  األ  َ  ييَتص  ما
يييحل  ين ايييقن َميييا َكيياَن َرسنيييولن ال َيييها اشيييئً  : َك  َكيياَن َعَم نيييهن لا َييًة  َوأَي كن .رواه الب ييياره: ين ايييقن !.    قَالَيييت 

1987  .  

 أَي اِم الت ْشرِيقِ بَاب: ِصَياِم  -48

يرايقا  َعن  َعاإاَشَة َواب ينا عنَميَر  -969 قَياَك: ملَ  يينيَرَتص  يفا أَيَيا ا الَتش 
َن  إاَك لاَمين  ملَ   (1) أَن  ينَريم 

َه.  َد    . 1978  1977.رواه الب اره: جيَاد  ا  

 بَاب: ِصَياِم يـَْوِم َعاُشورَاءَ  -48

َ  َعن  َعاإاَشَة  -971 َهاَر ا َا ا ايَيةا  وََكياَن  اهللن َعني  : َكاَن يَيو  ن َعاشنورَاَء َ رنومنهن قينَري  ل يفا اع  قَاَلت 
ييَياماها   َيَ َمييا  نييراَض رمهييان  َرسنييولن ال َييها  َيرنييومنهن يفا اعَا ا يييةا   َيَ َمييا قَييداَ  ال َمداينَييَة يَبيياَمهن َوأََمييَر بارا

   .2552.رواه الب اره: َشاَء يَباَمهن  َوَمن  َشاَء  َيرََكهن.  َيَرَك يَيو َ  َعاشنورَاَء  َ َمن  

َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: َقداَ  الَنخا   -971 ال َمدايَنَة   َييرََأد ال يَيهنيوَل َ رنيو ن ييَيو َ   َعنا اب نا َعَباٍس َر ا
ين  َعيدنود احل   قَيالنوا: َ يَيا ييَيو  ل يَبيالانل  َ يَيا  «َمـا َهـَذا »َعاشنورَاَء   َيَقاَل:  يرَاإايَم ما ييَيو  ل َعَيى ال َيهن بَي ا إاس 

َياماها.  «فَأَنَا َأَحقع ِبُموَسى ِمْنُكمْ »َ َراَمهن منوَسى. قَاَل:    . 2554.رواه الب اره: َ َراَمهن َوأََمَر بارا

 

                                                                                                  
ييت بيل  من أجم  :وقيم  يق عو ا ويقدلو ا :ييت بيل  أل حل كانوا يشرقون  يها حلو  األ ا   أه  أيا  مىن :أه (1)

 .ا ده ك ينير  ن  شرا الشمَ ألن :وقيم  يبلق العيد أل ا  ر ى وقت شروا الشمَ
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(81) 

 ِكَتاب َصاَلِة التـ َراِويحِ 
 بَاب: َفْضِل َمْن قَاَم رمضان -1

َهاإاَشَة َعن  َعا -978 َ  اهللن َعني  َ ًة مان  َجيو ما الَ ي يما  َ َريَ ى يفا  : أََن َرسنوَل الَ ها َر ا َترََ  لَيي 
دا  َويَبيييَ ى راَجيييالل باَريييَل اها.  َيَقيييَدَ   ييييا احلَيييدياجن يفا كاتَيييابا الَريييلقا  يييجا ال َمس 
اَلَفييية يفا  (1) نَيهنَميييا حن َوبَييي 

را  يا  َم رن َعَ ى َذلاَ . ها الَروايَةا:  َيتينونيفَد َرسنولن الَ ها الَ ف ن  َوقَاَل يفا آتا َواأل 
   .2512.رواه الب اره:  (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 . 423باب: إذا ب  اإلما  وب  القو   اإط أو سرتق/  : .( 1)
  .4/252بيالق من قول الب ره  وانظر  فريم ذل  يف الفتن: ( . يه ال2)



  

 (319) 

(88) 

َلِة اْلَقْدرِ  ِكَتاب  َفْضِل لَيـْ
ََواِخرِ  :بَاب -1 َْ َلِة اْلَقْدِر ِفي الس ْبِع ا  اْلِتَماِ، لَيـْ

يَ  اهللن َعني هنَميي -978 د  أََن راَجيياًك  :اَعينا اب يينا عنَمييَر َر ا يَيابا النَييخا يين  َأيب  را يفا  ما أنرنوا لَيي  َييَة ال َقييد 
را  ََواتا ََواِخـرِ » : َيَقاَل َرسنولن الَ ها   ال َمَنا ا يفا الَسب صا األ  َْ   َأَرك ُرْؤيَاُكْم َقْد تـََواطَـَأْت ِفـي الس ـْبِع ا

ََواِخرِ َفَمْن َكاَن ُمَتَحر يَها فـَْلَيَتَحر َها ِفي ال َْ    .2515.رواه الب اره:  .«س ْبِع ا
د  َعيين  َأ ا َسييعايٍد  -974 نَييا َمييَص النَييخا يين  رمهييان  َ َ ييرََ   قَيياَل: اع َتَكف  َسييَط ما َو  ييَر األ  ال َعش 

ييييرايَن َ َ  َبَينَييييا  َوقَيييياَل:  ــــيتـَُها »يَبييييبايَيَة عاش  ُــــم  أُْنِس ــــْدِر  ث ــــَة اْلَق َل ــــُإ لَيـْ ــــيتـَُها: أَو   -ِإن ــــي ُأرِي  - ُنس 
ََواِخـِر ِفـي الْـَوْتِر  َوِإنـ ي رََأيْـُإ َأنـ ي َأْسـُجُد ِفـي َمـاءن َوِطـينن  َفَمـْن َكـاَن  َْ فَاْلَتِمُسوَها ِفـي اْلَعْشـِر ا

ـــَع َرُســـوِل الل ـــِه   َيَرَجع نَيييا َوَميييا نيَيييَرد يفا الَسيييَماءا قَيَبَعيييًة  َ َجييياَءت  َسيييَيابَةل  «فـَْليَـْرِجـــعْ  اْعَتَكـــَف َم
ما  َوأنقايَميت  الَريَلقن   َيرَأَي يتن َرسنيوَل ال َيها  دا  وََكاَن مان  َجرايدا الَن    َ َمَ َرت  َ َن َساَل َسق فن ال َمس جا

  .َهتاها   . 2516.رواه الب اره: َيس جندن يفا ال َماءا َوال د ا  َ َن رَأَي تن أَثَيَر ال د ا يفا َجبي 

ََواِخرِ بَاب: َتَحر ي لَيْـ  -8 َْ  َلِة اْلَقْدِر ِفي اْلوِْتِر ِمْن اْلَعْشِر ا

975-  َ َ  اهللن َعني هنَما: أََن النَيخا ََواِخـِر »قَياَل:  َعنا اب نا َعَباٍس َر ا َْ اْلَتِمُسـوَها ِفـي اْلَعْشـِر ا
َقـى  ِفـي  َقى  ِفـي َسـابَِعةن تـَبـْ َلَة اْلَقْدِر  ِفي تَاِسَعةن تـَبـْ َقـىِمْن رمضان  لَيـْ .رواه الب ياره:  .«َخاِمَسـةن تـَبـْ

2521.    

ََواِخــِر  ِهــَي »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  –يفا راَوايَييٍة  - َوَعن ييهن  -976 َْ ِهــَي ِفــي اْلَعْشــِر ا
َقْينَ  را.  «ِفي ِتْسعن يَْمِضيَن  َأْو ِفي َسْبعن يـَبـْ َ َة ال َقد  : لَيي     .2522.رواه الب اره: يَيع  ا

ََواِخِر ِمْن رمضانبَا -8 َْ  ب: اْلَعَمِل ِفي اْلَعْشِر ا
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َهاَعن  َعاإاَشَة  -977 َ  اهللن َعني  : َكاَن الَنخا   َر ا يَبرَهن  قَاَلت  ئي  رن َشيَد ما إاَذا َلَتَم ال َعش 
يَيا  (1) َوَأ  

َ هن.  َ هن  َوأَيي َقَن أَ     . 2524.رواه الب اره: لَيي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .كناية عن التأ ت واكستعدال (1)
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(88) 

 ْعِتَكافِ اِل  ِكَتاب
ََواِخِر  َواِلْعِتَكاِف ِفي اْلَمَساِجِد   -1 َْ بَاب: اِلْعِتَكاِف ِفي اْلَعْشِر ا

 ُكل َها

َها َعن  َعاإاَشَة  -972 َ  اهللن َعني  د  َر ا َ َدو  ا الَنخا يَر   : أََن الَنخا ََواتا َر األ  َكاَن يَيع َتكافن ال َعش 
َ اع َتَكَف أَد َواجنهن مان  بَيع داها. مان  رمهان َ َن  َيَو َاهن ا    .2526.رواه الب اره: لَ هن  مثن

 بَاب: َل َيْدُخُل اْلبَـْيَإ ِإل  ِلَحاَجةن  -8

: َوإان  َكياَن َرسنيولن ال َيها  -979 يَ  اهللن َعني هنَميا قَالَيت  َها َر ا من َع َيَ  رَأ َسيهن  َو نيَو يفا  َوَعني  تا لَينيد 
دا  َأن  َاَجٍة إاَذا َكاَن منع َتكافً ال َمس جا تنمن ال بَيي َت إاَك حلا    .2529.رواه الب اره: . اَرجد نهن  وََكاَن َك يَد 

 بَاب: اِلْعِتَكاِف لَْياًل  -8

َ َعن  عنَمَر  -921 َا ا ايَيةا أَن  أَع َتكايَف لَيي  َيًة يفا  : أَنَيهن َسيَأَل النَيخا  قَياَل: كنن يتن نَيَير تن يفا اع 
رَا ا  دا احلَ    . 2532.رواه الب اره:  .«فََأْوِف بَِنْذِر َ »قَاَل:  .ال َمس جا

 بَاب: اْعِتَكاِف الن َساءِ  -4

َها:َعن  َعاإاَشَة  -921 َ  اهللن َعني  َ  َر ا أَرَاَل أَن  يَيع َتكايَف   َيَ َميا ان َريَرَم إاَن ال َمَكيانا  أََن النَيخا
بَياءن َديي نَيَت   َيَقياَل: اَلياه أَرَاَل أَن  ييَ  َريَة  َوتا بَياءن َ ف  بَياءن َعاإاَشيَة  َوتا بايَيةل  تا آْلبِـر  »ع َتكاَف  ييه  إاَذا َأت 

تـَُقوُلونَ 
َ ان َرَرَم  َيَ حل  يَيع َتكاف   َ َن اع َتَكَف عشرً  «ِبِهن   (1)   . 2534.رواه الب اره: مان  َشَواٍل.  امثن

َُ اْلمُ  :بَاب -5   ْعَتِكُف ِلَحَواِئِجِه ِإَلى بَاِب اْلَمْسِجدِ َهْل َيْخُر

                                                                                                  
 . ظنون :أه (1)
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د  -928 ييَ  اهللن َعني هنَمييا  َدو َ  النَييخا  َيييبنورنهن  : أَنَيَهييا َجيياَءت  إاَن َرسنييولا ال َييها َعيين  يَبييفاَيَة َر ا
يييين  رمهييييان   َيَتَيييييَدَثت  عان يييي ييييرا ما ََواتا ييييرا األ  دا  يفا ال َعش  ييييجا َ قَاَمييييت  يفا اع تاَكا اييييها يفا ال َمس  َدهن َسيييياَعًة  مثن

َق اييتن   َيَقيياَ  النَييخا   َمَعَهييا يَيق  ابينَهييا   َيني 
دا عان ييَد بَييابا أن د َسييَ َمَة  َمييَر  (1) ييجا َ ييَن إاَذا بَيَ غَييت  بَيياَب ال َمس 

َن َريارا  َ َسيَ َما َع َيى َرسنيولا ال َيها  ِإن َمـا  (2)َعلَـى ِرْسـِلُكَما »:    َيَقياَل َ نَميا النَيخا  َرجنَلنا مان  األ 
َمييا   َيَقيياَل النَييخا   «ِهــَي َصــِفي ُة بِْنــُإ ُحَيــيِ  ِإن  »:  َيَقيياَك: سنييب َياَن ال َييها يَييا َرسنييوَل ال َييها! وََكبينييَر َعَ ي ها

ِم  َوِإنـ ي َخِشـيُإ َأْن يـَْقـِذَف ِفـي قـُُلوبِ  لَـَِّ الـد  ْنَسـاِن َمبـْ ُلُِّ ِمـْن اإْلِ (3)اُكَمـا َشـْيئً الشيطان يـَبـْ

.رواه  .«
  . 2535الب اره: 

َْوَسِ  ِمْن رمضان -6 َْ  بَاب: اِلْعِتَكاِف ِفي اْلَعْشِر ا

يرََق أَيَياٍ    َيَ َميا َكياَن  قَاَل: َكاَن الَنخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -928 يَيع َتكافن يفا كنيمد رمهيان َعش 
رايَن يَيو مً ال َعا ن اَلياه قنباَة  ايها اع َتكَ    . 2544.رواه الب اره: . اَف عاش 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .ق بته  انق ت  و :يقال  يرر ها إن بيتها ويرجعها إليه :أه (1)
 .ءوأيب ه السري الب    بالكسر التؤلق وبالفتن الر ق :وقيم  ع ى  ينتكما :بفتن الراء وبكسر ا أه (2)
 .والرال وسوسة الشي ان  يرم  :أه (3)
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(84) 

 ِكَتاب اْلبُـُيوعِ 
َِا ُقِضَيْإ الص اَلُة  ي قـَْوِل الل ِه َعز  َوَجل :بَاب: َما َجاَء فِ  -1 فَِ 

تَـَُّوا ِمْن َفْضِل الل هِ  َْرِ  َوابـْ َتِشُروا ِفي اَْ  . [11]الجمعة: إلى آخر السورة فَانـْ

َنا ال َمداينَييَة آَتييى َرسنييولن ال َييها  َعب ييدا الييَرمح َنا ب يينن َعييو ٍم َعيين   -924 بَيي يي ا  قَيياَل: َلَمييا قَييدام 
َن َرييارا َميياًك  ثَيييرن األ  : إايد َأك  َ َسييع دا ب يينا الرَبايييصا   َيَقيياَل َسييع دن ب يينن الرَبايييصا ييَف َمييايا  َوبيَيي   ييحلن لَييَ  نار     َأَق سا

َهييا   َييإاَذا َ  َييت  َوان ظنيير  َأَه َدو َجيي تَيَهييا  قَيياَل:  َيَقيياَل لَييهن َعب ييدن الييَرمح َنا: َك يَتَ َ وايييَت نَيبَل ييتن لَييَ  َعني   َيَبَوج 
َييارَقل  يين  سنييوٍا  ايييها جتا نينَقيياٍع  قَيياَل:  َيغَييَدا إالَي ييها َعب ييدن الييَرمح َنا  َ اَجييَة يا يفا َذلاييَ   َ ييم  ما   قَيياَل: سنييوان قَييي 

رٍَق  .َوَي يينٍ   َييأََ ى باييأَقاطٍ  َ  َييابََص ال غنييدنَو  َ َمييا لَباييَج أَن  َجيياَء َعب ييدن الييَرمح َنا َعَ ي ييها أَثيَييرن يبنييف  مثن
 َيَقيياَل َرسنييولن  (1)

َن َريييارا  قَييياَل:  «َوَمـــْن »قَييياَل: نَيَعيييحل   قَييياَل:  «تـََزو ْجـــَإ »: ال َيييها  ييين  األ  يييرَأًَق ما َكـــْم ُســـْقَإ »قَييياَل: ام 
َهــا  ِإليـْ
(2)

يين  َذَ ييتٍ قَييا « َل: دانَييَة نيَييَواٍق ما
يين  َذَ ييٍت  :أَو   - (3) َولَــْو  (4)َأْولِــمْ »:  َيَقيياَل لَييهن النَييخا   -نيَييَواًق ما

   .2548.رواه الب اره:  .«ِبَشاةن 
 .5155.رواه الب اره:  . «بَاَرَ  الل ُه َلكَ » :قَالَ .َودَاَل يفا راَوايٍَة:  (44)

(5) 
يييَ  ال َييهن َعني هنَمييا قَييالَ َعيين  اب يينا َعبَيياٍس . (45) يييَواقً   :َر ا يفا  اَكانَيييت  عنَكيياظل َوجَمَنَييةن َوذنو ال َمَجييادا َأس 

َا ا اَيةا  َل ن َ َكأَنَيهنحل   ََأمَثنوا  ايها   اع  يًل  : َينَيبََلت     َيَ َما َكاَن اإل اس  ََ َعَ ي كنحل  جنَنا ل أَن   َيب تَيغنوا َ ه  ين   لَي  ما
جد   .198: .البقرق َربدكنحل   حلا احلَ    .2555.رواه الب اره:   .قَيرَأََ ا اب نن َعَباسٍ   يفا َمَواسا

                                                                                                  
 .واخل وا طيت يرنص من دعفران وتريه  ت وا :أه (1)
 .وأيب ه أ حل كانوا  هرون الواش   كحل أمهر ا  :أه (2)
 .قدر نواق من ذ ت قيمتها مخسة لرا حل :وقيم  اسحل ي  ق ع ى ما دنته ذل  :وقيم     مخسة لرا حل :قال أبو عبيد (3)
الوليميية طعييا   :وقييال يبييا ت األ عييال  والييرال بييه  نييا التييبويج  و يي  مييا يريينص ميين ال عييا  عنييد السييرور  عييم وليمييةج :أه (4)

 .النكا 
تَيَبود ا   :بَاب.كاَتاب الندكا / ( 5) َعى لا  من   .َكي َف يند 
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نَـُهَما ُمَشبـ َهاتس  -8  بَاب: اْلَحاَلُل بـَي نس َواْلَحَراُم بـَي نس َوبـَيـْ

ييييرٍي  -925 ــــ»: قَيييياَل: قَيييياَل النَييييخا   َعيييين  الني ع َمييييانا ب يييينا َبشا ــــي نس َواْلَحــــَراُم بـَ ي نس  اْلَحــــاَلُل بـَ
ـَرَ   َوَمـنْ  ثْـِم َكـاَن ِلَمـا اْسـَتَباَن َأتـْ نَـُهَما أُُمورس ُمْشَتِبَهةس  َفَمْن تـَـَرَ  َمـا ُشـب َه َعَلْيـِه ِمـْن اإْلِ اْجتَــَرَأ  َوبـَيـْ

ْثِم َأْوَشـكَ  ْن يـَْرتَـْع َأْن يـَُواِقـَع َمـا اْسـَتَباَن  َواْلَمَعاِصـي ِحَمـى الل ـِه  َمـ (1)َعَلى َما َيُشكع ِفيِه ِمْن اإْلِ
   .2551.رواه الب اره:  (2).«َحْوَل اْلِحَمى يُوِشُك َأْن يـَُواِقَعهُ 

 بَاب: تـَْفِسيِر اْلُمَشبـ َهاتِ  -8

َهاَعن  َعاإاَشَة  -926 َ  اهللن َعني  ييها َسيع دا ب ينا  َر ا يَد إاَن َأتا : َكياَن عنت بَيةن ب ينن َأ ا َوقَياٍص  َعها قَاَلت 
:  َيَ َميييا َكييياَن َعييياَ  ال َفيييت نا َأَتيييَيهن َسيييع دن ب ييينن َأ ا  َأ ا َوقَيياٍص: أَنَ  يييهن  قَالَيييت  ييي د  َاق باه  َعيييَة ما اب يييَن َولاييييَدقا َدم 

ي  َواب ينن َولاييَدقا َأ ا  َعيَة  َيَقيياَل: َأتا يَد إاَيَ  اييها   َيَقيياَ  َعب يدن ب ينن َدم  يي   قَيد  َعها   ونلاييَد َوقَياٍص َوقَياَل: اب ينن َأتا
د َعَ ى  ا  ها   َيَتَسياَوقَا إاَن النَيخا يَد إاَيَ  اييها  رَاشا ي  َكياَن قَيد  َعها    َيَقياَل َسيع دل: يَيا َرسنيوَل ال َيها  اب ينن َأتا

ييها.  َيَقيياَل َرسنيولن ال َييها  يي  َواب ينن َولايييَدقا َأ ا  ونلاييَد َع َيى  ارَاشا َعييَة: َأتا ُهــَو لَــَك يَــا »:  َيَقياَل َعب ييدن ب ينن َدم 
َ قَييياَل النَييخا   «بْــَن زَْمَعــةَ  َعْبــدُ  َلَق بان يييتا  «اْلَحَجــرُ  (4)َولِْلَعـــاِهرِ  (3)اْلَولَــُد لِْلِفــَراِش »: مثن َ قَيياَل لاَسييو  مثن

د  َعَة  َدو  ا الَنخا ال َيَه.  لاَما رََأد مان  َشَبهاها باعنت َبَة  َ َما َرآَ ا َ يَن َلقاي َ  «اْحَتِجِبي ِمْنُه يَا َسْوَدةُ »: َدم 
   .2553.رواه الب اره: 

 بَاب: َمْن َلْم يـََر اْلَوَساِوَ، َوَنْحَوَها ِمْن الشعبُـَهاتِ  -4

: إاَن قَيو مً  -927 َها قَاَلت  َ  اهللن َعني  َها َر ا حلا َك  اقَالنوا: يَا َرسنوَل الَ ها  إاَن قَيو مً  اَوَعني  يَأ  نونَيَنا بايالَ ي 
حلَ  راه أَذََكرنوا اس  .رواه الب ياره:  .«َسـمعوا الل ـَه َعَلْيـِه وَُكلُـوهُ »: الَ ها َعَ ي ها أَ   َك   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  نَد 

2557.    

                                                                                                  
 أه: أسرع. (1)
   وبينهما بعة اكتتلم .48 :  . قد   يا احلديج بسياا أي يف كتاب اإل ان/ باب:  هم من استرأ لدينه/( 2)
 .لال  الفراش و و السيد أو البو  :أه (3)
 أه: الباي. (4)
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 بَاب: َمْن َلْم يـَُباِل ِمْن َحْيُث َكَسَب اْلَمالَ  -5

د   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -922   َل يـُبَـاِلي اْلَمـْرُء َمـا يَـْأِتي َعلَـى الن ـاِ، زََمـانس »قَياَل:  َعن  الَنخا
   .2559.رواه الب اره:  .«َأَخَذ ِمْنُه  َأِمَن اْلَحاَلِل َأْم ِمْن اْلَحَرامِ 

 بَاب: الت َجارَِة ِفي اْلبَـز  َوَغْيره -6

َري   -929 يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَيياَك: كننَيييا  َييياجا يييدا َعيين  ال بَييييرَاءا ب ييينا َعييياداٍب َوَدي ييدا ب يييَن أَر قَيييحَل َر ا نا َع َيييى َعه 
ــاَل  اِإْن َكــاَن يَــدً »َعيين  الَريير ما   َيَقيياَل:    َ َسييأَل َنا َرسنييوَل ال َييها َرسنييولا ال َييها  ــدن َف  بَــْأَ،  َوِإْن  بَِي
  . 2561  2565.رواه الب اره:  .«َفاَل َيْصُلحُ  (1)َكاَن َنَساءً 

 بَاب: اْلُخُروَِ ِفي الت َجارَةِ  -7

ييَعراَه َعين  َأ ا منو  -991 َش  ييَتأ َذن تن َع َيى عنَمييَر ب يينا اخلَ  َييابا  َسييى األ   َي َييحل  يينييؤ َذن   قَيياَل: اس 
ييغنوًك  ٍَ  اإ ييَيننوا يا  وََكأَنَييهن َكيياَن َمش  َييص  يَبييو َت َعب ييدا ال َييها ب يينا قَيييي     َيَرَجع ييتن  َيَفييرََ  عنَمييرن   َيَقيياَل: َأملَ  َأي 
ي  تن    َيقَ يا َلهن. قايَم: َقد  َرَجَص  َ َدَعا  تن : كنَنا نينيؤ َمرن بايَيلاَ    َيَقياَل:  َيأ  اي ا َع َيى َذلايَ  باال بَيييدنَيةا   َان  ََ ق 
َن َريييارا َ َسيييأَل   َا األ  راه   تينهنحل  إاَن جَم  اييي يييَغرننَا أَبنيييو َسيييعايٍد اخل نيييد  يييَهدن لَيييَ  َع َيييى َ يييَيا إاَك َأيب     َيَقيييالنوا: َك َيش 

يرا َرسنيولا ال َيها باَأ ا سَ  تن َ َيَ ب   ين  أَم  : َأَتفاَ  َ َيا َع َيَ  ما راهد   َيَقاَل عنَمرن َيعايٍد اخل ند  ايا الَريف قن   أَ  
. َوااا َس  بااأل 
: اخل نرنوَ  إاَن التاَجارٍَق.  (2)    .2562.رواه الب اره: يَيع  ا

َِ » :قَياَل َرسنيولن ال َيها قَياَل:  .َويفا راَوايَيٍة َعن يهن  (46) ََِن َأَحـدُُكْم َثاَلثًـِإ َِْن  اا اْســَتْأ فـَلَـْم يـُــْؤ
 6245.رواه الب اره  . «َلُه فـَْليَـْرِجعْ 

(3)
 

 بَاب: َمْن َأَحب  اْلَبْسَ  ِفي الر ْز ِ  -2

َا ب نا َمالاٍ   -991 :  قَياَل: يَاع يتن َرسنيوَل ال َيها  َعن  أََن َمـْن َسـر ُه َأْن يـُْبَسـَ  لَـُه »يَيقنيولن
                                                                                                  

 .مؤترًا :أه (1)
 .شغ   :أه (2)
تائ َيانا .( 3) س  تائ َيانا َثَلثًا :بَاب/ كاَتاب اكا س    .الَتس  ايحلا َواكا
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ِرْزِقِه  َأْو يـُْنَسَأ َلُه ِفي َأثَرِِه  ِفي
   .2567.رواه الب اره:  .«فـَْلَيِصْل رَِحَمهُ  (1)

 بِالن ِسيَئةِ  بَاب: ِشَراِء الن ِبي   -9

998-  ٍَ د : َعين  أَنَي نب ييبا َشيعارٍي  َوإاَ الَيٍة َسيناَ ٍة  أَنَيهن َمَشيى إاَن النَيخا خبا
 َوَلَقيد  َرَ يَن النَييخا   (2)

 ن يهن َشيعاريً  الار ًعي :  الَيهن باال َمداينَيةا عان يَد يَيهنيولاه   َوَأَتييَي ما َ   ايها  َوَلَقيد  يَاع تنييهن يَيقنيولن َمـا َأْمَسـى ِعْنــَد »ألا
َوٍق.  «َصاُع بـُِر  َوَل َصاُع َحبِ  آِل ُمَحم دن  َص ناس    . 2569.رواه الب اره: َوإاَن عان َدهن لَتاس 

 َكْسِب الر ُجِل َوَعَمِلِه بَِيِدهِ بَاب:   -11

َدا ا  -998 ـرً  اَما َأَكـَل َأَحـدس طََعاًمـ»قَاَل:  َعن  َرسنولا الَ ها   َعن  ال ماق  ِمـْن َأْن  اقَـ ع  َخيـْ
.رواه الب ياره:  .«هِ يَْأُكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه  َوِإن  نَِبي  الل ِه َداُوَد َعَلْيـِه الس ـاَلم َكـاَن يَْأُكـُل ِمـْن َعَمـِل يَـدِ 

2572  .  

 اَوَمْن طََلَب َحق   بَاب: السعُهوَلِة َوالس َماَحِة ِفي الش َراِء َواْلبَـْيِع  -11
ْلَيْطلُْبُه ِفي َعَفافن   (3)فـَ

يَ  اهللن َعني هنَميا: أََن َرسنيوَل ال َيها  -994   جـاًل رَِحـَم الل ـُه ر »قَياَل:  َعن  َجابارا ب نا َعب يدا ال َيها َر ا
َِا اقْـَتَضى (4)اَسْمحً  َِا اْشتَـَرك  َوِإ َِا بَاَع  َوِإ   . 2576.رواه الب اره: . «ِإ

 ابَاب: َمْن أَْنَظَر ُموِسرً  -18

ــــاَن »: قَيييياَل: قَيييياَل النَييييخا   َعيييين   نَييي َفييييَة  -995 ــــْن َك ــــلن ِمم  ــــْإ اْلَماَلِئَكــــُة ُروَح رَُج تـََلق 
َلُكْم  قَــــاُلوا: َأَعِمْلــــإَ  يَــــاِني َأْن يـُْنِظــــُروا اْلُمْعِســــر  اِمــــْن اْلَخْيـــِر شــــيئً  قـَـــبـْ   قَــــاَل: ُكْنــــُإ آُمـــُر ِفتـْ

   .2577.رواه الب اره:  .«َويـََتَجاَوُزوا َعن اْلُموِسِر  فـََتَجاَوَز اهللُ َعْنهُ 

                                                                                                  
 .يؤتر له يف أج ه :أه  ينسأ له يف أثره (1)
 .التغري الرين :والسن    د  به من األل انما يؤ  :اإل الة (2)
 .يف كفام عما ك حيم :أه (3)
 أه: سهًل. (4)
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َِا بـَي َن اْلبَـيـ َعاِن َوَلْم َيْكُتَما َوَنَصَحا -18  بَاب: ِإ

بَ  -996  اْلبَـيـ َعـاِن بِاْلِخيَـاِر َمـا لَـْم يـَتَـَفر قَـا»: قَياَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها  اٍ  َعن  َ كايحلا ب نا  ا
فَـِ ْن َصـَدقَا َوبـَيـ نَـا بُـوِرَ  َلُهَمـا ِفـي بـَْيِعِهَمـا  َوِإْن َكَتَمـا وََكـَذبَا ُمِحَقـْإ  - َحت ى يـَتَـَفر قَـاأَو  قَاَل:  -

  . 2579.رواه الب اره:  .«بـَرََكُة بـَْيِعِهَما

 بَاب: بـَْيِع اْلِخْلِ  ِمْن الت ْمرِ  -14

يييرا  وَكننَيييا نَباييييصن  َعييين  َأ ا َسيييعايٍد  -997 ييين  الَتم  يييَو اخل ا  يييطن ما يييصا  َو ن م  قَييياَل: كننَيييا نينييير َدان َم يييَر اعَ 
ا باَراٍع.  َيَقاَل الَنخا      .2585.رواه الب اره:  .«َهمن َل َصاَعْيِن ِبَصاعن  َوَل ِدْرَهَمْيِن ِبِدرْ »: يَباَع  

 بَاب: ُموِكِل الر بَا -15

َفييَة  -992 َعيين  مَثَيينا ال َك  ييتا  َومَثَيينا الييَد ا  َونَيَهييى َعيين   قَيياَل: نَيَهييى النَييخا   َعيين  َأ ا جنَييي 
َةا َوال َمو شنوَمةا 

  . 2586واه الب اره: .ر َوآكاما الردبَا َومنوكا اها  َوَلَعَن ال منَرودَر.  (1)ال َوااا

َوالل ُه َل ُيِحبع ُكل    (2)َيْمَحُق الل ُه الر بَا َويـُْرِبي الص َدقَاتِ بَاب:  -16
  276.البقرق: َكف ارن أَثِيمن 

: قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -999 ــْلَعِة » يَيقنييولن َفَقــةس لِلس  اْلَحِلــُف َمنـْ
(3) 

  . 2587.رواه الب اره: . «ْمَحَقةس لِْلبَـرََكةِ مَ 

ِِْكِر اْلَقْيِن َواْلَحد ادِ  -17  بَاب: 

نًييي َعييين  َتبَييياٍب  -1111 َا ا ايَيييةا  وََكييياَن يا َع َيييى ال َعييياصا ب ييينا َواإايييٍم  (4)اقَييياَل: كنن يييتن قَييي  يفا اع 

                                                                                                  
 .و و شق اع د بإبرق و شوه كيًل أو تريه  ي هر مكانه   و من الوشحل (1)
 .ينميها :أه (2)
 .سبت لسرعة بيعها :أه (3)
 ) و احلدال(. (4)
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فنيَر  انَيَميٍد َلي نل   َأَ َيي تنهن أَ َيَقاَ اهن  قَاَل: َك أنع  ايَ  َ يَن  فنيرن َ يَن  نايتَيَ  ال َيهن  َ ك  : َك َأك  .  َيقن  يتن
َعيييَج. قَييياَل: َلع ييي ا َ يييَن أَمنيييوَت َوأنبي َعيييَج  َ َسيييأنوَ ى َمييياًك  َ  ينبي  :  اَوَولَيييدً  مثن ييييَ .  َينَيبَلَيييت  أَ َيرَأَي يييَت  َأَق ها

يدً  اَوَلدً وَ  اَلياه َكَفَر باديَا اَنا َوقَاَل أَلنو َيَ َ َماًك    78-77.ميرمي: . اأَطََ َص ال َغي َت أَ   اخَتََي عان َد اليَرمح َنا َعه 
  . 2591.رواه الب اره: 

ِِْكِر اْلَخي اطِ  -12  بَاب: 

َا ب يينا َمالاييٍ   -1111 لا ََعيياٍ  يَبيينَيَعهن  قَيياَل  َلَعييا َرسنييوَل ال َييها  اقَيياَل: إاَن َتَياطًيي َعيين  أَنَيي
َن ب يينن  ييبً  إاَن َذلاييَ  ال ََعييا ا   َيَقييَرَب إاَن َرسنييولا ال َييها  َمالاييٍ :  َييَيَ ب تن َمييَص َرسنييولا ال َييها أَنَيي  اتنبي 

َ اَوَمَرقً  يَعةا     ايها لنبَاءل َوَقدايدل   َيرَأَي يتن النَيخا ين  َ يَواَي  ال َقر  بَاَء ما يَيَتَتبَيصن اليد 
يت   (1) قَياَل:  َي َيحل  أََدل  أن ا

ئاٍي. ا بَاَء مان  يَيو ما   . 2592.رواه الب اره: لد 

 بَاب: ِشَراِء الد َواب  َواْلَحَميرِ  -19

د  -1118 َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: كنن تن َمَص النَيخا يفا َتيبَاٍق   َأَب  َيأَ  ا  َعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها َر ا
مَجَ ايي  َوأَع يَييا 
: نَيَعييحل   قَيياَل:  «َجــاِبرس »   َيَقيياَل: نَييخا   َييأََ ى َع َييَ  ال (2) ــا َشــْأُنَك » َيقن  ييتن :  «َم قين  ييتن

َجناييها  ييتن   َينَيييَبَل حَي جنننييهن  ااي  أَب  َييأَ َع َييَ  مَجَ ايي  َوأَع يَييا  َيَتَ َ ف 
َ قَييالَ  (3)  َيرَكاب ييتن   َيَ َقييد  رَأَيي تنييهن  «ارَْكــبْ »: مثن

: نَيَعيحل   قَياَل:  «تـََزو ْجـَإ »قَياَل:   َأكنف هن َعن  َرسنيولا ال َيها  : بَيم  ثَييدبًي « اَأْم ثـَي بًـ اِبْكـرً »قين  يتن   اقين  يتن
«َأَفاَل َجارِيًَة ُتاَلِعبـَُها َوُتاَلِعُبَك »قَاَل: 

يرَأًَق جَت َمعنهنيَن  (4) َبب تن أَن  أَ َيَبَوَ  ام  : إاَن يا َأَتَواٍت   ََأ   قين  تن

                                                                                                  
 .   اإلنال يكون من تشت (1)
 .سحل اإلعياءواك   عت :أه (2)
   وا جن: عرا معوجة.خنسه ب ر ه :أه (3)
ورواه  «أييين أنييت ميين العيييارد ولعاتييا» :و ييدل ع يييه الرواييية األتييرد  ميين ال عيياب بكسيير الييل  :وقيييم   ييو ميين ال عييت :قيييم (4)

 .ويشري الثاي إن مص ريقها وار شا ه  الكشميه  بهحل الل   ريجص إن العىن األول
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َْ »قنيييو ن َع َيييي هاَن  قَييياَل: َوَم شنييي نهنَن  َو يَ  َْ اْلَكـــْي َِا قَـــِدْمَإ فَـــاْلَكْي «َأم ـــا ِإن ـــَك قَـــاِدمس  فَـــِ 
َ قَييياَل:  (1) مثن

َ َقداَ  َرسنولن ال َيها  «َأتَِبيُع َجَمَلَك » تَيرَاهن ما د باأنوقاَيٍة  مثن : نَيَعحل    َاش  قَيب  اي   َوقَيدام تن باال غَيَداقا   قين  تن
َنا إا  ئي  دا  قَاَل: َ جا دا  َيَوَجد  نهن َعَ ى بَابا ال َمس جا : نَيَعيحل   قَياَل:  «آْلَن َقِدْمَإ »َن ال َمس جا فَـدَْع »قين  تن

أَن  يَيباَن لَيهن أنوقايَيًة   َييَوَدَن يا بايَللل   َيَدَت  تن َ َريَ ي تن   َيَأَمَر بايَلًك  «َجَمَلَك  فَاْدُخْل  َفَصل  رَْكَعتَـْينِ 
ييييبَانا  َيييَأر َجَن  يييتن َ يييَن َولَي يييتن   َيَقييياَل:  (2)يا يفا ال ما َن ييَيييرنل  َع َيييَ   «اادُْع لِـــي َجـــاِبرً » َان  ََ ق  : اآل  قين  يييتن

ن هن  قَاَل:  ءل أَبي َغَة إاَيَ ما َمَم  وملَ  َيكنن  َش     . 2597.رواه الب اره: . «ُخْذ َجَمَلَك َوَلَك ثََمُنهُ »اعَ 

َْجَربِ بَاب: ِشَراِء ا -81 ِبِل اْلِهيِم َأْو اَْ  إْلِ

ييتَيَرد إاباييًل  -1118 ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أَنَييهن اش  يًميي َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر ب يينا اخَل َييابا َر ا يين   (3)ا ا ما
َرجنييمٍ 
يًميي إاباييًل  َولَييهن  ايهييا َشييراي ل َ َجيياَء َشييرايكنهن إان اب يينا عنَمييَر   َيَقيياَل لَييهن: إاَن َشييرايكا  بَاَعيي َ  (4) وملَ   ا ا

ييَنا باَقَهياءا َرسنيولا ال َيها  يَتاقينَها   َيَقياَل: َلع َهيا  َر ا َها  قَاَل:  َيَ َما َذَ َت َيس  تَيق  : يَيع را  َ . قَاَل:  َاس 
   .2599.رواه الب اره:  (5).«َل َعْدَوك»

ِِْكِر اْلَحج امِ  -81  بَاب: 

َا ب يينا َمالايٍ   -1114 يين  َل: َ َجييحَل أَبنييو طَي بَيَة َرسنييوَل ال َييها قَييا َعين  أَنَيي    َيَأَمَر لَييهن باَريياٍع ما
ها.  َ هن أَن   نَفدفنوا مان  َترَاجا    .2152.رواه الب اره: َم ٍر  َوأََمَر أَ  

َتَجحَل النَيخا   -1115 َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: ا   هن  َولَيو   َوأَع  َيى الَيياه َ َجَمي َعنا اب نا َعَباٍس َر ا

                                                                                                  
و يو كييَ   بن األعيرا اوسبقه إي ذل    الرال بالكيَ  نا اعماع :بن  باناوقال   كاس إذا ولد كيًسا: يقال  أه الولد (1)

  اليرال  نيا اعمياع ل  يت الوليد والنسيم :وقييم  حروص ألن من أطيال الغيبية عين أ  يه   ميا اجتميص جيامص كيان ذلي  مين   نتيه
 .و     نة  اع ه كمتثاله السنة

 .يف اليبان  ن مالدال  :أه (2)
 .يكسبها الع    ل  روه  ن موت  أه اإلبم اليت يريبها الداء اليه يقال  ا ا يا  (3)
 .  وايه نواس كما يف الب اره.( 4)
حيتمييم النهيي  عيين قييول  «ك: » قولييه  العييدود مييا كانييت اعا  ييية  عتقييده ميين  عييده لاء ذه الييداء إن ميين جييياوره ويليبييقه (5)

 .و يا أظهر «ومن أعدد األول» «ك يعده ش ء شيًئا» :كما قال   أو النف  حلقيقة ذل   تقالهذل  واع
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  . 2153.رواه الب اره: ملَ  يينع  اها.  اَكاَن َ رَامً 

رَهن يفا راَوايًَة: وَ . (47) َجاَ  َأج  َتَجحَل َوأَع َ ى احلَ  تَيَعطَ ا    .5691.رواه الب اره:  (1) .َواس 
(2) 

 بَاب: الت َجارَِة ِفيَما يُْكَرُه لُْبُسُه لِلر َجاِل َوالن َساءِ  -88

ييتَيَرت   ن رنقَييةً َعيين  عَ  -1116 َهييا: أَنَيَهييا اش  ييَ  اهللن َعني  ناَ  َر ا اإاَشييَة أن د ال منييؤ ما
 ايَهييا َ َريياوايرن   َيَ َمييا  (3)

: يَييا َرسنييوَل  َرآَ ييا َرسنييولن ال َييها  يَييَة   َيقن  ييتن ييها ال َكرَا ا ها تن  ييهن   َيَعَر  ييتن يفا َوج  قَيياَ  َع َييى ال بَييابا  َي َييحل  يَد 
 «َما بَـاُل َهـِذِه النعْمُرقَـِة »:   َماَذا أَذ نَيب تن   َيَقاَل َرسنولن الَ ها إاَن الَ ها َوإاَن َرسنولاها  الَ ها  أَ نوبن 

َهييا َو َيَوَسييَدَ ا   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  ييتَيَريي تينَها لَييَ  لاتَيق عنييَد َعَ يي  : اش  ِإن  َأْصــَحاَب َهــِذِه الصعــَوِر »: قين  ييتن
بُوَن  فـَيـَُقــاُل َلُهــْم: َأْحيُــوا َمــا َخَلْقــُتمْ يـَــْوَم اْلِقيَ  ــَوُر َل »َوقَيياَل:  «اَمــِة يـَُعــذ  ِإن  اْلبَـْيــَإ ال ــِذي ِفيــِه الصع

  . 2155.رواه الب اره: . «َتْدُخُلُه اْلَماَلِئَكةُ 

َِا َخيـ َر َأَحُدُهَما َصاِحَبُه بـَْعَد اْلبَـْيِع فـََقْد َوَجَب اْلبَـْيعُ  :باب  ِإ
ييَ  اهللن َعني هنَمييا َعيينا اب يينا عنَمييَر . (42) َِا تـَبَــاَيَع الـــر ُجاَلِن » :أَنَييهن قَييالَ  َعيين  َرسنييولا ال َييها  َر ا ِإ

ــ ــْم يـَتَـَفر َقــا وََكانَــا َجِميًع ــا َل ــاِر  َم ُهَمــا بِاْلِخَي ــُر َأَحــُدُهَما اْلَخــرَ اَفُكــلع َواِحــدن ِمنـْ فـََتَبايـََعــا     َأْو ُيَخيـ 
َِِلَك  فَـ  ُهَمـا اْلبَـْيـَع  فـََقـْد َعَلى  ُرْ  َواِحدس ِمنـْ َقْد َوَجَب اْلبَـْيُع  َوِإْن تـََفر قَا بـَْعَد َأْن يـََتَبايـََعا  َوَلْم يـَتـْ
  .2112.رواه الب اره:  . «َوَجَب اْلبَـْيعُ 

َِا اْشتَـَرك شيئً  -88 فـََوَهَب ِمْن َساَعِتِه قـَْبَل َأْن يـَتَـَفر قَا َوَلْم  ابَاب: ِإ
 فََأْعتَـَقُه  ااْلَباِئُع َعَلى اْلُمْشَتِري َأْو اْشتَـَرك َعْبدً  يـُْنِكرْ 

د  -1117 يَ  اهللن َعني هنَميا قَيياَل: كننَيا َمييَص النَيخا ييٍر  َعينا اب ينا عنَمييَر َر ا يفا َسيَفٍر  َ كنن ييتن َع َيى َبك 

                                                                                                  
ويق ر يف أنفه ماء أو ل ين   وجيعم ب  كتفيه ما ير عهما لينيدر رأسه  و و أن يست ق  ع ى ظهره  أه استعمم السعوط( )1)

 (. را  ما  يه من الداء بالع اسليتمكن بيل  من الويبول إن لماته كست   يه لواء مفرل أو مركت
 .كتاب ال ت/ باب: السعوط .( 2)
 .   الوسالق :( بهحل النون والراء ويقال بالكسر  يهما3)
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يييرنهن عنَميييرن يَبيييع ٍت لاعنَميييَر  َ َكييياَن يَيغ  ابنييي ا  َيَيتَيَقيييَد ن أََمييياَ  ال َقيييو  ا   َييَيب   َ يَيتَيَقيييَد ن   َييَيب جن يييرنهن عنَميييرن َوييَيييرنل هن  مثن جن
ين  َرسنيولا  «بِْعِنيـهِ »: قَاَل:  نَو َلَ  يَا َرسنيوَل ال َيها  قَيالَ  «بِْعِنيهِ »لاعنَمَر:  َويَيرنل هن   َيَقاَل الَنخا    َيَباَعيهن ما

ــَن ُعَمــَر  َتْصــَنُع بِــِه َمــا ِشــْئإَ  ُهــَو لَــَك يَــا َعْبــدَ »:    َيَقيياَل النَييخا  ال َييها  .رواه الب يياره:  .«الل ــِه ْب
2115  .  

 بَاب: َما ُيْكَرُه ِمْن اْلِخَداِع ِفي اْلبَـْيعِ  -84

د  : أََن رجًل َوَعن هن  -1112 َِا بَايـَْعـَإ فـَُقـْل: »أَنَيهن  ن يدَعن يفا ال بينينيوعا   َيَقياَل:  ذََكيَر لا نَيخا ِإ
(1)َل ِخاَلبَةَ 

  . 2117.رواه الب اره:  .«

َْسَوا ِ  -85 ُِِكَر ِفي اَْ  بَاب: َما 

: قَاَل َرسنولن الَ ها  -1119 َها قَاَلت  َ  اهللن َعني  َِا  »: َعن  َعاإاَشَة َر ا يـََُّْزو َجْيشس اْلَكْعبَـَة  فَـِ 
َْرِ  ُيْخَسُف بَِأو ِلِهْم َوآِخـرِِهمْ  َْ : يَيا َرسنيوَل ال َيها  َكي يَف  ن َسيفن قَالَي «َكانُوا بِبَـْيَداَء ِمْن ا : قين  يتن ت 

ني هنحل   قَاَل:  ََ ما َواقينهنحل   َوَمن  لَي  يهاحل  َأس 
را احل   َو ا َعثُـوَن »باَأَو ااحل  َوآتا ُيْخَسُف بَِأو ِلِهْم َوآِخرِِهْم  ثُـم  يـُبـْ

  . 2118.رواه الب اره:  .«َعَلى نِي اتِِهمْ 

َا ب نا مَ  -1111 يحلا   قَاَل: َكاَن الَنخا   الاٍ  َعن  أََن يفا الس واا   َيَقاَل َرجنمل: يَا أَبَيا ال َقاسا
ـــْوا »:    َيَقييياَل: إاَ َيييا َلَعيييو تن َ يييَيا   َيَقييياَل النَيييخا   َال تَيَفيييَت إالَي يييها النَيييخا   َســـمعوا بِاْســـِمي  َوَل َتَكنـ 

َيِتي   . 2125.رواه الب اره:  .«ِبُكنـْ

يي د  -1111 يفا طَاإاَفييةا النَيَهييارا  َك ينَك دمنيي ا َوَك  قَيياَل: َتييرََ  النَييخا   َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق الَدو سا
ََ بافاَناءا بَيي تا  َاطاَمَة   َيَقياَل:  نينَقاَع  َ َجَ   «َأثَـم  ُلَكـُع  (2) َأثَـم  ُلَكـعُ »أنَك دمنهن  َ َن أََ ى سنوَا َب ا قَييي 

ييَ ابً  اهن شيييئً َ َيَبَسيت   يَتد   (3)اَ ظَنَين يتن أَنَيَهييا  ين  باسنيهن سا ي نهن  َ َجيياَء َيش  أَو   ينَغسد
َ ييَن َعانَيَقيهن َوقَيبَي َييهن  َوقَيياَل:  (4)

                                                                                                  
 .ك تديعة :أه (1)
 .وقال ذل  ل يسن ع ى سبيم اإلشفاا والرمحة  اعي  الرا ص :وقيم   و الرغري يف لغة ب  ميحل :قال ا روه (2)
 .تيط ينظحل  يه ترد ويع ق ع ى الربيان واعواره :وقيم  ت أو قرنفم   القللق من طي (3)
 .يسرع يف الش  :أه (4)
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  . 2122.رواه الب اره:  .«الل ُهم  َأْحِبْبُه َوَأِحب  َمْن ُيِحبعهُ »

يَ  اهللن َعني هنَميا: -1118 ييدا أَنيَ  َعينا اب ينا عنَميَر َر ا بَيانا َع َيى َعه  ين  الر ك  يتَيرنوَن ال ََعياَ  ما هنيحل  َكيياننوا َيش 
د  تَيَرو هن  َ َن يَيني قن نوهن َ ي جن يينَباعن ال ََعا ن. الَنخا     َيَيبي َعجن َعَ ي هاحل  َمن  َ  نَيعنهنحل  أَن  يَبايعنوهن َ ي جن اش 

ييتَيو  اَيهن. أَن  يينبَييا  َوقَيياَل اب يينن عنَمييَر: نَيَهييى النَييخا   ييتَيرَاهن َ ييَن َيس    2123.رواه الب يياره: َع ال ََعييا ن إاَذا اش 
2124.    

 بَاب: َكَراِهَيِة الس َخِب ِفي السعو ِ  -86

يَفةا َرسنيولا ال َيها  -1118 يَ  اهللن َعني هنَميا أَنَيهن سنيئاَم َعين  يبا يراو ب ينا ال َعياصا َر ا َعن  َعب َد الَ ها ب يَن َعم 
  َيفا التي : يَفتاها يفا ال قنير آنا يَيا أَيي َهيا النَيخا  و رَاقا  قَاَل: َأَجم   َوالَ ها إانَهن َلَمو يبنومل يفا التَييو رَاقا بايبَيع ةا يبا

ر دً  45.األ باب:  اَونَيايرً  اَومنَبشدرً  اإانَا أَر َس  َناَك َشا ادً  نمديدَ   ا  َو ا َ    َيَي تنيأَن يَت َعب يداه َوَرسنيويا  (1)لايف 
ََ باَفن   التَيوَكدَم  لَي 
َ صن باالَسييدَئةا الَسييدَئَة  َوَلكاين  يَيع فنيو  (2) يَوااا  َوَك يَيد  َس  َوَك َت ايٍن  َوَك َسيَ اٍب يفا األ 

باَههن الَ هن َ َن ينقايحَل باها ال ما َيَة ال َعو َجياَء  بايَأن  يَيقنولنيوا: َيا أَع ييننًي َويَيغ فارن  َوَلن  يَيق  يَتنن تا  اَك إالَيَه إاَك ال َيهن  َويَيف 
يً    . 2125.رواه الب اره:  (3).اتن  فً  ا  َوقين نوبً ايبنم   ا  َوآَذانً اعنم 

 بَاب: اْلَكْيِل َعَلى اْلَباِئِع َواْلُمْعِطي -87

ييراو ب يينا َ ييرَا ٍ  َعين  َجيياباٍر  -1114 ييتَيَعن تن   قَيياَل:  ينييونيفَد َعب ييدن ال َييها ب ينن َعم  َوَعَ ي ييها َلي يينل   َاس 
 َ َع نيوا   َيَقياَل يا النَيخا   َعَ ى تنَرَماإاها أَن  َيَهعنوا مان  َلي ناها  َ  ََ َت الَنخا   الَنخا : إالَي هاحل   َي َيحل  يَيف 

َِْهْب َفَصن ْف َتْمَرَ  َأْصَنافً »  «ْيدن َعَلى ِحـَدةن  ثُـم  َأْرِسـْل ِإلَـي  َوَعْذَ  زَ  (5)اْلَعْجَوَة َعَلى ِحَدةن  (4) اا
د  َ أَر َس  تن إاَن النَيخا َ قَيالَ  َيَفَع  تن  مثن ََ َع َيى أَع يَلهن أَو  يفا َوَسي اها  مثن  «كِـْل لِْلَقـْومِ » :  َ َجياَء َ َج َي

                                                                                                  
 .حيوطهحل :أه (1)
 .ت ين الق ت :أه (2)
 .ورجم أت ف إذا مل يكن حتونًا  سيف أت ف :يقال  كم ش ء يف تلم (3)
 .اجعم كم يبنف منه ع ى  دق :أه (4)
 .نا ية :أه (5)
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ءل. َ كا  تينهنحل  َ َن أَو  َيي تينهنحل  اَلياه َ نحل   َوبَقاَ  َم راه َكأَنَهن ملَ   ن هن َش     . 2127.رواه الب اره:  يَيني قنص  ما

 بَاب: َما ُيْسَتَحبع ِمْن اْلَكْيلِ  -82

يييَدا ا ب ييينا َمع يييداه َكيييراَب  -1115 د   َعييين  ال ماق  ِكيلُـــوا طََعـــاَمُكْم يـَُبـــاَرْ  » قَييياَل: َعييين  النَيييخا
  . 2128.رواه الب اره: . «َلُكمْ 

 َوُمد ِهم ِبي  بَاب: بـَرََكِة َصاِع الن   -89

د   َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َدي يييٍد  -1116 ـــا  »: َعييين  النَيييخا ـــَة َوَدَعـــا َلَه ـــَراِهيَم َحـــر َم َمك  َأن  ِإبـْ
َها َوَصاِعَها ِمثْـَل َمـا َدَعـا ِإبـْـرَ  ِهيُم اَوَحر ْمُإ اْلَمِديَنَة َكَما َحر َم ِإبـَْراِهيُم َمك َة  َوَدَعْوُت َلَها ِفي ُمد 

  . 2129.رواه الب اره:  .«َعَلْيِه الس اَلم ِلَمك ةَ 

 َواْلُحْكَرةِ  (1)يُْذَكُر ِفي بـَْيِع الط َعامِ  بَاب: َما -81

يتَيرنوَن ال ََعياَ  جمنَاَد َيًة  َعينا اب ينا عنَميَر  -1117 قَياَل: رَأَي يتن الَييايَن َيش 
يدا  (2) يَربنوَن َع َيى َعه  ينه 

  . 2131.رواه الب اره: أَن  يَبايعنوهن  َ َن يينؤ ونوهن إاَن راَ ا ااحل .  َرسنولا الَ ها 

يييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن َرسنيييوَل ال َييها  -1112 يييمن طََعاًمييي َعيينا اب ييينا َعبَيياٍس َر ا  انَيَهيييى أَن  يَبايييَص الَرجن
ب ييينا َعبَييياٍس: يييتَيو  اَيهن. قاييييَم كا َ يييَن َيس 
يييحلن بايييَدرَا احلَ َكي يييَف َذاَك  قَيييالَ   (3) .رواه َوال ََعيييا ن منر َجيييأل.   : َذاَك َلرَا ا

   .2132الب اره: 

ن َعيين  َرسنييولا ال َييها   َعيين  عنَمييَر ب ييَن اخلَ  َييابا  -1119 ًــ»قَيياَل:   ن ييرا  االــذ َهُب بِالــذ َهِب رِب
ــاَء  ــاَء َوَه ــ (4)ِإل  َه ــاْلبـُر  رًِب ــرع ِب ــاءَ  اَواْلبـُ ــاَء َوَه ًــِإل  َه ــالت ْمِر رِب ــُر ِب ــِعيُر  ا  َوالت ْم ــاَء  َوالش  ــاَء َوَه ِإل  َه
   .2134.رواه الب اره:  .«ِإل  َهاَء َوَهاءَ  ابِالش ِعيِر رِبً 

                                                                                                  
 .ت به و كم م عو  يقتا (1)
 .بغري كيم وك ودن :أه (2)
َ  اهللن َعني هنَما :القاإم.( 3)  .   و طاوس الراوه عن ابن عباس َر ا
كيأن      ياك و ياك  عيىن تيي وتيي : أبيدلت الكيام إيبق وأبقييت  ركتهيا ع يهيا أه  معنياه  ياك :بالد ويروه بالقرير وقييم (4)

 .اتمعناه  اك و  :وقيم  كم وا د منهما يقول ذل  لرا به
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َحت ى  (1)َعَلى َسْوِم َأِخيِه  ى بـَْيِع َأِخيِه  َوَل َيُسومُ بَاب: َل يَِبيُع َعلَ  -81
ُر َ  ََِن َلُه َأْو يـَتـْ  يَْأ

يييييييرل  قَييييييياَل: نَيَهيييييييى َرسنيييييييولن ال َيييييييها  َعييييييين  َأ ا  نَريي يييييييرََق  -1181 أَن  يَباييييييييَص َ ا ا
لابَييييييياٍل  َوَك  (2)

 َيَناَجشنوا 
يَألن ال َمير أَقن طَيَلَا  (3) يها  َوَك َ س  يها  َوَك َ   نتن َعَ ى تا  َبةا َأتا َوَك يَبايصن الَرجنمن َعَ ى بَيي صا َأتا

َفَأ َما  تاَها لاَتك     .2145.رواه الب اره: يفا إانَاإاَها. أنت 

 بَاب: بـَْيِع اْلُمَزاَيَدةِ  -88

يييَ  اهللن َعني هنَميييا: أََن رجيييًل  -1181 لَيييهن َعييين  لنبنيييٍر  اأَع تَيييَق تنَلًمييي َعييين  َجيييابارا ب ييينا َعب يييدا ال َيييها َر ا
(4) 

تَيياَ    ََأَتييَيهن النَييخا   ييتَيرَاهن نينَعييي حلن ب يينن َعب ييدا ال َييها باَكييَيا وََكيييَيا   «َمــْن َيْشــَترِيِه ِمن ـــي » َيَقيياَل:   َا    َاش 
  . 2141.رواه الب اره: َ َد َيَعهن إالَي ها. 

 َوَحَبِل اْلَحبَـَلةِ  (5)بَاب: بـَْيِع اْلَََّررِ  -88

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن َرسنييوَل ال َييها  -1188 صا َ بَييما نَيَهييى َعيين  بَيي يي َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر َر ا
َبَيَ ةا  وََكاَن بَييي عً  َ  ينن يَتجن الَي ااحل  َيبنوَر إاَن أَن   ينن يَتَج الَناقَيةن  مثن َا ا اَيةا: َكاَن الَرجنمن يَيب َتاعن اع  من اع  يتا يَيَتَبايَيعنهن أَ  

  . 2143.رواه الب اره: يفا َب  ناَها. 

 ْلَبِتَها َصاعس ِمْن َتْمرن بَاب: ِإْن َشاَء رَد  اْلُمَصر اَة َوِفي حَ  -84

 (6)ُمَصـــــر اةً  اَمـــــْن اْشـــــتَـَرك َغَنًمـــــ»: قَييييياَل: قَييييياَل َرسنيييييولن ال َيييييها  َعييييين  َأ ا  نَريي يييييرََق  -1188

                                                                                                  
 .كأنه يعرض ع ى الباإص الثمن   سامىن عرض ع ى :يقال  ط به أو عر ه :أه (1)
 .احلا ر  د الباله (2)
 . و مد  الس عة  ا ليَ  يها والبيالق يف مثنها و و ك يريد شراء ا بم ليغر تريه -بسكون اعيحل-النج   (3)
 .بعد مو ه :أه (4)
 .رال به يف البيص اعهم به أو بثمنه أو بأج هوال  ومنه ع  وك  غرت  ال اطرق :أه (5)
 .أيب ه من يبرد بودن دكى :وقال تريه  وأيبم التررية  بَ الاء  لبنها و قن ومجص ه   اليت يبر  : .أه الب اره قال (6)
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ـــِ ْن َرِضـــيَـَها َأْمَســـَكَها  َوِإْن َســـِخَطَها َفِفـــي َحْلَبِتَهـــا َصـــاعس ِمـــْن َتْمـــرن  .رواه الب ييياره: . «فَاْحتَـَلبَـَهـــا  َف
2151.    

 اب: بـَْيِع اْلَعْبِد الز اِنيبَ  -85

ــــْدَها َوَل »: قَيييياَل: قَيييياَل النَييييخا   َوَعن ييييهن  -1184 ــــا فـَْلَيْجِل ــــي َن زِنَاَه ــــُة فـََتبَـ ََم َْ َــــْإ ا َِا زَن ِإ
يـُثـَر ْب 
 .«ْو ِبَحْبـلن ِمـْن َشـَعرن ثُم  ِإْن زََنْإ فـَْلَيْجِلْدَها َوَل يـُثـَر ْب  ثُم  ِإْن زََنْإ الث الِثََة فـَْلَيِبْعَها َولَ  (1)

  . 2152.رواه الب اره: 

 َوَهْل يُِعيُنُه َأْو يـَْنَصُحُه   بَاب: َهْل يَِبيُع َحاِضرس لَِبادن بََّْيِر َأْجرن  -86

َ  اهللن َعني هنَما قَياَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها  -1185  َل تـََلق ـْوا الرعْكبَـاَن  َوَل »: َعنا اب نا َعَباٍس َر ا
ـــادن  ـــْع َحاِضـــرس لَِب ب ييينا َعبَييياٍس: .«يَِب قاييييَم كا

لنيييهن:  (2) ـــادن »َميييا قَيو  ـــُع َحاِضـــرس لَِب يييونن لَيييهن  «َل يَِبي قَييياَل: َك َيكن
   .2158.رواه الب اره:  (3).ايا َسارً 

(4)بَاب: النـ ْهِي َعْن تـََلق ي الرعْكَبانِ  -87
 

َ  اهللن  -1186 َل يَِبيـُع بـَْعُضـُكْم »قَاَل:   َعني هنَما: أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر َر ا
  . 2165.رواه الب اره: . «َعَلى بـَْيِع بـَْع ن  َوَل تـََلق ْوا الس َلَع َحت ى يـُْهَبَ  ِبَها ِإَلى السعو ِ 

 بَاب: بـَْيِع الز بِيِب بِالز بِيِب َوالط َعاِم بِالط َعامِ  -82

نَيَهيييى َعييين  ال منبَابَينَيييةا. أََن َرسنيييوَل ال َيييها : ن يييهن َوعَ  -1187
را   (5) َوال منبَابَينَيييةن: بَيي يييصن الَثَميييرا بايييالَتم 

  . 2171.رواه الب اره: .   َوبَيي صن البَبايتا باال َكر  ا َكي ًل َكي ًل 

                                                                                                  
 .وك يوب  :أه (1)
 .  و طاوس الراوه عن ابن عباس ر   اهلل عنهما :القاإم.( 2)
 .القيا  باألمر السمسرق أيبمو    و الدكل (3)
 .ملقاق القالم  بالس ص :أه (4)
   بيص الرطيت  :وقيم  كأن كل من التبايع  يد ص اآلتر عن  قه   مشتق من الببن و و الد ص   و بيص من بياعات الغرر (5)

 .يف رؤوس الن م بالتمر
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 بَاب: بـَْيِع الش ِعيِر بِالش ِعيرِ  -89

ٍس  -1182 ََ يَبر  ً َعن  َمالا ا ب نا أَو   اااإَةا لايَناٍر قَاَل:  َيَدَعايا طَ  َييةن ب ينن عنبَيي يدا  ا: أَنَهن ال َتَم
َ َتييادا  َ قَيياَل: َ ييَن يَييأ ِتا يي د   ََأَتييَي الييَيَ َت يينَق دبينَهييا يفا يَييداها مثن ييَ َرَم ما ييَنا َ ييَن ايب  يين  ال َييها   َيتَيرَاَو   يا ما

َمصن َذلا  ن يهن  قَياَل َرسنيولن ال َيها ال َغابَةا  َوعنَمرن َيس  الـذ َهُب »: َ    َيَقاَل: َوالَ ها َك  ينَفاراقنهن َ يَن  َأ تنيَي ما
َوذََكَر باقا  احَلدايجا وَقد   َيَقَدَ . .«ِإل  َهاَء َوَهاءَ  ابِالذ َهِب رِبً 

(1)
   .2174.رواه الب اره:  

 بَاب: بـَْيِع الذ َهِب بِالذ َهبِ  -41

رََق عَ  -1189 َل تَِبيُعوا الذ َهَب بِالـذ َهِب ِإل  َسـَواًء »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  ن  َأ ا َبك 
ــ ــَة بِالــذ َهِب َكْي ــِة  َواْلِفض  ــوا الــذ َهَب بِاْلِفض  ــَواًء ِبَســَواءن  َوبِيُع ــِة ِإل  َس ــَة بِاْلِفض  َف ِبَســَواءن  َواْلِفض 

   .2175ه: .رواه الب ار  .«ِشْئُتمْ 

 بَاب: بـَْيِع اْلِفض ِة بِاْلِفض ةِ  -41

راهد  -1181 َل تَِبيُعــوا الــذ َهَب بِالــذ َهِب »قَيياَل:  أََن َرسنييوَل ال َييها : َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد 
ِبِمثْـلن  َوَل  ْلَوِرِ  ِإل  مـثاًل بـَْعَضـَها َعلَـى بـَْعـ ن  َوَل تَِبيعُـوا الْـَوِرَ  بِـا (2)ِبِمْثلن  َوَل ُتِشفعوا ِإل  مثاًل 

َها َغائِبً  (3)بَِناِجزن  اُتِشفعوا بـَْعَضَها َعَلى بـَْع ن  َوَل تَِبيُعوا ِمنـْ
  . 2177.رواه الب اره: . «

يَناِر َنَساءً  -48 يَناِر بِالد   بَاب: بـَْيِع الد 

يَنارا  َوالييددر  َ  َوَعن ييهن  -1181 يَنارن باالييدد . َ قايييَم لَييهن:قَيياَل: الييدد حلن باالييددر َ حلا
 َييإاَن اب ييَن َعبَيياٍس َك  (4)

د َعبَيياسٍ  كب يينا  يَيقنولنييهن   َيَقيياَل أَبنييو َسييعايدٍ  يين  النَييخا   أَو  َوَجد  َييهن يفا كاتَييابا ال َييها  قَيياَل: كنييَم : يَاع تَييهن ما

                                                                                                  
 .  1519باب: ما ييكر يف بيص ال عا  واحلكرق/  : .( 1)
ويقييال   اسييحل الفعييم -بييالفتن-والشييف   البيييالق والنقرييان و ييو ميين األ ييدال -بالكسيير-والشييف   دواك  فهيي وا و بييي :أه (2)

 .-بكسر أوله-ل ثوب الرقيق اليه يظهر ما وراءه شف 
 .كا ر :أه (3)
 . ه 151  ت:   مون جويرية بنت األمحَ الغ فايأبو يباحل السمان الَبيَات الدي   و ذكوان :القاإم.( 4)
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َ ماي د  َذلاَ  َك أَقنولن  َوأَني تنحل  أَع َ حلن باَرسنولا ال َيها  بَييَريا أنَسياَمةن: أََن النَيخا  اَل رِبًـ» قَياَل:   َوَلكاين  َأت 
    .2179  2178.رواه الب اره: . «ِإل  ِفي الن ِسيَئةِ 

 بَاب: بـَْيِع اْلَوِرِ  بِالذ َهِب َنِسيَئةً  -48

يييٍد    أَنَيهنَميييا سنيييئالَ َعييينا ال بَييييرَاءا ب ييينا َعييياداٍب َوَدي يييدا ب ييينا أَر قَيييحَل  -1188 يييم  َوا ا َعييين  الَرييير ما  َ كن
: نَيَهيى َرسنيولن ال َيها  َيا يَيقنيولن : َ َيا َتيي رل ما د  َ كاَلإن ني هنَما يَيقنولن . اَعين  بَيي يصا اليَيَ تا بايال َورااا َليي نًي ما

    .2181  2185.رواه الب اره: 

ِر  َوبـَْيُع الز بِيِب بِاْلَكْرِم  بَاب: بـَْيِع اْلُمَزابـََنِة  َوِهَي بـَْيُع الت ْمِر بِالث مَ  -44
 َوبـَْيُع اْلَعَرايَا

يَ  اهللن َعني هنَميا: أََن َرسنيوَل ال َيها  -1188 َل تَِبيعُـوا الث َمـَر »قَياَل:  َعن  َعب دا ال َيها ب ينا عنَميَر َر ا
 . «َحت ى يـَْبُدَو َصاَلُحُه  َوَل تَِبيُعوا الث َمَر بِالت ْمرِ 

بَيييَريا َدي ييدا ب يينا ثَاباييٍت: أََن َرسنييوَل ال َييها قَيياَل: َوأَ  َرَتييَص بَيع ييَد َذلاييَ  يفا بَيي ييصا ال َعرايَييةا باالر طَييتا أَو   ت 
را  وملَ  يينَرتدص  يفا َتري اها.    .  2184  2183.رواه الب اره: باالَتم 

 ْو اْلِفض ةِ بَاب: بـَْيِع الث َمِر َعَلى رُُءوِ، الن ْخِل بِالذ َهِب أَ  -45

ن يهن  قَاَل: نَيَهى الَنخا   َعن  َجاباٍر  -1184 ءل ما َعين  بَيي يصا الَثَميرا َ يَن َي اييَت  َوَك يينبَياعن َشي  
يَنارا َوالددر َ حلا  إاَك ال َعرَايَا. إاَك باالدد
(1)

  . 2189.رواه الب اره:  

َ : َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1185 أَو  لنوَن  (2)َرَتييَص يفا بَيي ييصا ال َعرَايَييا يفا مَخ َسييةا أَو سنييٍق   أََن النَييخا
  . 2195.رواه الب اره: مَخ َسةا أَو سنٍق. 

 
                                                                                                  

كأ يا عرييت مين الييه  ير     يعرد هوحيتمم أن يكون من عر   و و من عراه يعروه أه أع اه  ص عرية  ع ية  ع  مفعولةمج (1)
 . و عرو من األمر أه ت و منه :يقال   ه   ع ية  ع   اع ة

 .و و ستون يباًعا -و كى كسر أوله  بفتن أوله وسكون ثانيه-مجص وسق  (2)
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 بَاب: بـَْيِع الث َماِر قـَْبَل َأْن يـَْبُدَو َصاَلُحَها -46

ييدا َرسنييولا ال َييها  َعيين  َدي ييدا ب يينا ثَاباييٍت  -1186 يَيَتبَييايَيعنوَن الثدَميياَر   قَيياَل: َكيياَن النَيياسن يفا َعه 
ييييهاحل   قَييياَل ال منب تَييياعن: إانَيييهن َأيَبييياَب الَثَميييَر اليييد َمانن   َيييإاَذا َجيييَد النَييياسن َوَ َهيييَر  َيَقا ا
َأيَبيييابَهن منيييرَاضل  (1)

(2) 
َأيَبييابَهن قنَشييا ل 
َييا   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  (3) ييوَن تا هن اخل نرنييوَمةن يفا َذلاييَ : َلَمييا َكثينييَرت  عان ييدَ  َعاَ يياتل حَي َتج 

ــُدَو َصــاَلُح الث َمــرِ » ــايـَُعوا َحت ــى يـَْب ــاَل تـََتَب ــا َل  َف َييا لاَكثي ييرَقا تنرنييوَمتاهاحل .   «فَِ م  ييرين تا .رواه َكال َمشنييورَقا ينشا
  . 2193الب اره: 

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: نَيَهييى النَييخا   -1187 أَن   ينبَيياَع الَثَمييرَقن َ ييَن   عيين َجيياباَر ب ييَن َعب ييدا ال َييها َر ا
 نَشقدَن.
َها. (4) ني  َ قايَم: َوَما  نَشقدنن  قَاَل: َت َمار  َوَ ر َفار  َويينؤ َكمن ما

  . 2196.رواه الب اره:  (5)

َِا بَاَع الث َماَر قـَْبَل َأْن يـَْبُدَو َصاَلحُ  -47  (6)َها  ثُم  َأَصابـَْتُه َعاَهةس بَاب: ِإ
 ِمْن اْلَباِئعِ  فـَُهوَ 

َا ب نا َمالاٍ   -1182 يَ . َ قاييَم  أََن َرسنوَل الَ ها : َعن  أََن نَيَهى َعن  بَيي يصا الثدَميارا َ يَن  ينب  ا
َلهن: َوَما  ينب  ا  
َِا َمنَـَع الل ـُه الث َمـَرَة  بِـمَ »: قَاَل: َ َن َت َمَر.  َيَقاَل َرسنولن الَ ها  (7) يَْأُخـُذ  َأرََأْيَإ ِإ

  . 2198.رواه الب اره:  .«َأَحدُُكْم َماَل َأِخيِه 

                                                                                                  
 .ويقال إن لاله مث ثة   و  سال ال  ص :يحلبالفتن والهحل وختفيف ال (1)
 . و من عا ات الثمر (2)
 .أن يرري ب ًيا بمسر قب و أن يتساقط و و  :وقيم   و أكال يقص يف التمر (3)
 .تمر أو  رفر :أه (4)
يا احليديج عين  يا التفسري من قول سعيد بن ميناء راوه احلديج  ب  ذلي  أمحيد يف روايتيه  ي(: 4/397( .قال يف الفتن )5)

ميا  :ق يت عيابر» :وأترجه اإلياعي    قال يف روايته  س يحل بن  يان أنه  و اليه سأل سعيد بن ميناء عن ذل   أجابه بيل 
 . ا ي بتررم . ظهر أن الساإم عن ذل   و سعيد  واليه  سره  و جابر « شقن إخل

 .آ ة أو مرض :أه (6)
   يييا رسييول اهلل ومييا  ب يي :قيييم»ل أيًهييا  وقييد رواه النسيياإ  ب فيين: ؤو الرواييية وك السييمل يسييحل السيياإم يف  يييه ( .قييال احلييا ن: 7)

  .4/398. ا ي بتررم  انظر الفتن: «تمر :قال
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َِا َأرَاَد بـَْيَع َتْمرن بَِتْمرن َخْيرن ِمْنهُ  -42  بَاب: ِإ

ييييَ  اهللن َعني هنَميييييا: أََن َرسنييييوَل ال َيييييها  -1189 راهد  َوَعيييين  َأ ا  نَريي يييييرََق َر ا  َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد اخل نيييييد 
يييتَيع َمَم رجييييًل  يييٍر َجنايييييٍت  َع َيييى اس  َتي بَيييييَر َ َجيييياَءهن باَتم 

َأُكــــلع َتْمــــِر َخْيبَـــــَر »:  َيَقيييياَل َرسنيييولن ال َييييها  (1)
ا باالَثَلثَييةا  «َهَكــَذا  ا  َوالَريياَع   يين  َ ييَيا باالَريياَع   . قَيياَل: َك َوال َييها يَييا َرسنييوَل ال َييها  إانَييا لََنأ تنييين الَريياَع ما

َل تـَْفَعْل  ِبعْ » : َيَقاَل َرسنولن الَ ها 
.رواه الب ياره: . «ااْلَجْمَع بِالد رَاِهِم  ثُم  ابـَْتْع بِالد رَاِهِم َجِنيبًـ (2)

2251  2252  .  

َأْو بِيُعــــوا َهــــَذا   َوَلِكــــْن ِمــــْثاًل ِبِمثْــــلن   َل تـَْفَعلُــــوا» : َيَقيييياَل َرسنييييولن ال َييييها .َويفا راَوايَييييٍة:  (49)
 .7351.رواه الب اره:  . «وََكَذِلَك اْلِميَزانُ   ْن َهَذاَواْشتَـُروا بَِثَمِنِه مِ 

(3)
 

 بَاب: بـَْيِع اْلُمَخاَضَرةِ  -49

َا ب يييييينا َمالاييييييٍ   -1141 َعيييييين  ال منَياقَي َييييييةا  أَنَييييييهن قَيييييياَل: نَيَهييييييى َرسنييييييولن ال َييييييها  َعيييييين  أَنَيييييي
(4) 

َوال منَ اَ رَقا 
َوال منَلَمَسةا  َوال منَنابََيقا  (5)

  . 2257.رواه الب اره: بَابَيَنةا. َوال من  (6)

ييييييَ  اهللن َعني هنَمييييييا:َعب ييييييدا ال َييييييها  ب يييييينا  َعيييييين  َجييييييابارا .ودال يف راَوايييييييٍة  (51) َعيييييينا   النَييييييخ  نَيَهييييييى  َر ا
  .2381.رواه الب اره:  (7) .ال منَ ابَيرَقا 

                                                                                                  
 .القوه :وقيم  ال يت :وقيم   و الكبيَ :وقال مال   ليَ   ت ط :أه (1)
يعي  أن لفين البييص ي  يق ع يى   ي و ي   عي  الشيراء بيص :العيرب  قيول :وقيال إبيرا يحل  بص  عيم أمير مين البييص و يو العاو ية (2)

 .الشراء
منهن َمر لنولل  :بَاب.كتاب اكعترا / ( 3) َلَم الَرسنولا مان  َتري ا عا  حٍل َ ينك  َاكاحلن  ََأت  َأَ تا تَيَهَد ال َعامامن أَو  احل    .إاَذا اج 
 .وأيبم احلقم البرع     كراء األرض جببء  ا  ر  منها (4)
 .   بيص الثمار قبم أن يبدو يبل ها (5)
وقيم يف  فسريه تري   و   البايعة لشيئ  ينبيه كم وا د منهما إن يبا به جيت بيل  بيعهما   و من البيوع النه  عنها (6)

 .كجعم النبي ق ًعا ل  يار   ذل 
 :وقيال تيريه  بين األعيرا اجيب  بييل     وأيبي ه أن أ يم تيير كيانوا يتعيام ون كييل     البارعية ع يى جيبء  ير  مين األرض( 7)

 .اخلبري يف كل  األنرار األكار
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نَـهُ  -51 َْمَصاِر َعَلى َما يـَتَـَعارَُفوَن بـَيـْ َْ ِفي  ْم:بَاب: َمْن َأْجَرك َأْمَر ا
َجارَِة َواْلِمْكَياِل َواْلَوْزِن  َوُسَنِنِهْم َعَلى نِي اِتِهْم َوَمَذاِهِبِهْم  اْلبُـُيوِع َواإْلِ

 اْلَمْشُهورَةِ 
َهييا:َعيين  َعاإاَشييَة  -1141 ييَ  اهللن َعني  ن ييدل أن   منَعاوايَييَة لاَرسنييولا ال َييها  َر ا َياَن قَالَييت   ا : إاَن أَبَييا سنييف 
ي يير  َرجنييمل َشيييا يين  َمالاييها سا ُخــِذي َأْنــِإ َوبـَُنــوِ  َمــا َيْكِفيــِك »  قَيياَل: انل   َيَهييم  َع َييَ  جننَييا ل أَن  آتنييَي ما
  . 2211.رواه الب اره:  .«بِاْلَمْعُروفِ 

 بَاب: بـَْيِع الش رِيِك ِمْن َشرِيِكهِ  -51

َعَة يفا كنييمد  َجَعييَم َرسنييولن ال َييها : َعيين  َجيياباٍر  -1148 َسييحل    َييإاَذا َوقَيَعييت  الش ييف  َميياٍل ملَ  يينق 
احل ندنولن  َويبنردَ ت  ال  رنان 
َعَة.  (1)   . 2213.رواه الب اره: َ َل شنف 

 بَاب: ِشَراِء اْلَمْمُلوِ  ِمْن اْلَحْرِبي  َوِهَبِتِه َوِعْتِقهِ  -58

ـــ»: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1148 ـــاَلم ِبَســـارََة  َهـــاَجَر ِإبـْ ـــِه الس  َراِهيُم َعَلْي
ــو ِ  ــْن اْلُمُل ــكس ِم ــا َمِل ــًة ِفيَه ــا قـَْرَي ــَدَخَل ِبَه ــاِبَرةِ  :أَو   - َف ــْن اْلَجَب ــَراِهيُم  - َجب ــارس ِم ــَل ِإبـْ ــَل: َدَخ َفِقي

ِه ال تِـي َمَعـَك  قَـاَل: ُأْختِـي  بِاْمَرَأةن ِهَي ِمْن َأْحَسِن الن َساِء  فََأْرَسَل ِإلَْيـِه: َأْن يَـا ِإبـْـَراِهيُم َمـْن َهـذِ 
ــِ ن ي َأْخبَـــْرتـُُهْم َأنـ ـِك ُأْختِــي  َوالل ــِه ِإْن َعلَــى َوْجــهِ  ِبي َحــِديِثي  َف َهــا فـََقــاَل: َل ُتَكــذ  ُــم  رََجــَع ِإلَيـْ  ث

َهــا  فـََقاَمــْإ تَـ  ــِه فـََقــاَم ِإلَيـْ ــُرِ   فََأْرَســَل ِبَهــا ِإلَْي َْرِ  ُمــْؤِمنس َغْيــِري َوَغيـْ َْ ــأُ َوُتَصــل ي  فـََقاَلــْإ: ا َوض 
الل ُهـــم  ِإْن ُكْنـــُإ آَمْنـــُإ بِـــَك َوِبَرُســـوِلَك َوَأْحَصـــْنُإ فـَْرِجـــي ِإل  َعَلـــى َزْوِجـــي فَـــاَل ُتَســـل ْ  َعَلـــي  

(2)اْلَكاِفَر  فـََُّ   َحت ى رََكَ  ِبرِْجِلهِ 
».  

َهـا  فـََقاَمـْإ قَالَـْإ: الل ُهـم  ِإْن يَُمـْإ »قَاَل أَبنيو  نَريي يرََق:  يـَُقـاُل: ِهـَي قـَتَـَلْتـُه  فَأُْرِسـَل  ثُـم  قَـاَم ِإلَيـْ

                                                                                                  
 .قسمت الدار  بينت طرقها :أه (1)
 .يبوت و و ناإحل بنفسه :أه (2)
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ـــأُ  ـــى وَ تـََوض  ـــَك َوِبَرُســـوِلَك َوَأْحَصـــْنُإ فـَْرِجـــي ِإل  َعَل ـــُإ ِب ـــُإ آَمْن ـــوُل: الل ُهـــم  ِإْن ُكْن ُتَصـــل ي َوتـَُق
 .«َ  ِبرِْجِلهِ َزْوِجي  َفاَل ُتَسل ْ  َعَلي  َهَذا اْلَكاِفَر  فـََُّ   َحت ى رَكَ 

ِفـي  :أَو   - فـََقالَـْإ: الل ُهـم  ِإْن يَُمـْإ فـَيـَُقـالُ: ِهـَي قـَتَـَلْتـهُ  فَأُْرِسـَل ِفـي الث انِيَـةِ »قَاَل أَبنو  نَريي رََق: 
ــةِ  ــْيطَانً  - الث الَِث ــي  ِإل  َش ــْلُتْم ِإَل ــاَل: َوالل ــِه َمــا َأْرَس ــَراِهيَم  وَ افـََق ــى ِإبـْ ــا آَجــَر    أْرِجُعوَهــا ِإَل َأْعطُوَه

. «َوَأْخـَدَم َولِيـَدةً  (1)َأن  الل ـَه َكبَـَإ اْلَكـاِفرَ فـََرَجَعْإ ِإَلى ِإبـَْراِهيَم َعَلْيِه الس ـاَلم  فـََقالَـْإ: َأَشـَعْرَت 
  . 2217.رواه الب اره: 

 بَاب: قـَْتِل الخنزير -58

لَُيوِشـــَكن  َأْن يـَْنـــِزَل   نـَْفِســـي بَِيـــِدهِ َوال ـــِذي » :قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  قَييياَل:  هن َعن يييوَ  -1144
َويَِفــيَ    َوَيَضــَع اْلِجْزيَــةَ   َويـَْقتُــَل اْلِخْنزِيــرَ   فـََيْكِســَر الص ــِليبَ   اُمْقِســطً  اِفــيُكْم ابْــُن َمــْريََم َحَكًمــ

  .2222.رواه الب اره:  .«اْلَماُل َحت ى َل يـَْقبَـَلُه َأَحدس 

ـــرً  َحت ـــى» .دال يف روايييية: (51) ـــْجَدُة اْلَواِحـــَدُة َخيـْ نـَْيا َوَمـــا ِفيَهـــا اَتُكـــوَن الس  .رواه  .[«ِمـــَن الـــدع

 .3448الب اره: 
(2)

 

َِِلكَ  -54 َْ ِفيَها ُروحس  َوَما ُيْكَرُه ِمْن   بَاب: بـَْيِع الت َصاِويِر ال ِتي لَْي

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أَنَييهن  -1145 أَ َيياهن َرجنييمل  َيَقيياَل: يَييا أَبَييا َعبَيياٍس  إايد َعيين  َعب ييدا اهللا ب يينا َعبَيياٍس َر ا
يَنصن َ يياها الَتَرياوايَر.  َيَقياَل اب ينن َعبَياٍس: َك أنَ يدد  َعةا يَيداه  َوإايد َأيب  ثنَ  إاَك إان َسانل إاَ َا َمعايَشيتا مان  يَبني 

: َمييا يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  ــْن َصــو َر ُصــ»  يَاع تنييهن يَيقنييولن ــا َم ُفَخ ِفيَه ــنـْ ُــُه َحت ــى يـَ ب ــِ ن  الل ــَه ُمَعذ  ورًَة َف
َْ بِنَــاِفخن ِفيَهـــا َأبَــدً   َيَربَييا الَرجنييمن  «االــرعوَح  َولَــْي

َيييَ   إان   (3) هنييهن   َيَقيياَل: َوحي  ييَفَر َوج  َربي ييَوًق َشيييدايَدًق َوايب 
ََيا الَشَجرا  كنمد شَ  َنَص   َيَعَ ي َ  تا ََ  ايها رنو ل. أَبَيي َت إاَك أَن  َ ر  ٍء لَي    . 2225.رواه الب اره:   

                                                                                                  
 .يبرعه أو تيبه أو أذله أو آتباه :أه (1)
  .نينبنولن عايَسى اب نا َمر مَيَ ع يهما السل  :باب.أ اليج األنبياء/  (2)
 .َ يف جو هأيبابه نف :أه (3)
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 ابَاب: ِإْثِم َمْن بَاَع ُحر   -55

د   َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -1146 ــــْوَم »قَيييياَل:  َعيييين  النَييييخا قَــــاَل الل ــــُه: َثاَلثَــــةس َأنَــــا َخْصــــُمُهْم يـَ
فَاْسـتَـْوَفى  افََأَكـَل ثََمنَـُه  َورَُجـلس اْسـَتْأَجَر َأِجيـرً  ااْلِقَياَمِة: رَُجلس َأْعَطى ِبي ثُم  َغَدَر  َورَُجلس بَاَع ُحر  

  . 2227.رواه الب اره:  .«ِمْنُه َوَلْم يـُْعِطِه َأْجَرهُ 

َْصَنامِ  -56  بَاب: بـَْيِع اْلَمْيَتِة َواَْ

يَص َرسنيوَل ال َي -1147 يَ  اهللن َعني هنَميا: أَنَيهن يَا يَيقنيولن َعياَ  ال َفيت نا  ها َعن  َجابارا ب ينا َعب يدا ال َيها َر ا
ََكييةَ  َْصــَنامِ »: َو نييَو  ا َْ ِإن  الل ــَه َوَرُســوَلُه َحــر َم بـَْيــَع اْلَخْمــِر َواْلَمْيَتــِة َواْلِخْنزِيــِر َوا

(1)
َ قايييَم: يَييا َرسنييوَل  «

َييا الس ييفننن  ال َييها  أَرَأَي ييَت شنييينوَ  ال َمي تَييةا   َإانَيَهييا ين   َييى تا
. َوينييد  َ  (2) َييا النَيياسن ييبانن تا َتر  َييا اع ن نييولن  َوَيس  نن تا

َ قَياَل َرسنيولن ال َيها  «َل  ُهَو َحَرامس » َيَقياَل:  قَاتَـَل الل ـُه اْليَـُهـوَد  ِإن  الل ـَه َلم ـا َحـر َم »عان يَد َذلايَ :  مثن
   .2236الب اره:  .رواه. «ثُم  بَاُعوُه  فََأَكُلوا ثََمَنهُ  (4)َجَمُلوُه  (3)ُشُحوَمَها

 بَاب: َثَمِن اْلَكْلبِ  -57

َن َريياراهد  -1142 ييعنوٍل األ  يييرا  أََن َرسنييوَل ال َيييها : َعيين  َأ ا َمس  نَيَهييى َعيين  مَثَيينا ال َك  ييتا  َوَمه 
ال َبغا د 
َو ن  َوانا ال َكا انا. (5)

  . 2237.رواه الب اره:  (6)

 
 

                                                                                                  
 .أو تري مرور  هو وثن  كم ما كان معبول مرورًا  هو يبنحل  :قال نف ويه (1)
 . د ن :أه (2)
 . الل   يه عهدية     شيحل الك ى والكرش واألمعاء تايبة (3)
 .أذابوه :أه (4)
 .وأكثر ما يستعمم يف الشر  وأيبم البغاء ال  ت .ومهر ا ما  ع اق     البانية (5)
 .واحل وان أيب ه الش ء احل و  هرشو  :أه (6)
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(85) 

 (1)ِكَتاب الس َلمِ 
 س َلِم ِفي َكْيلن َمْعُلومن بَاب: ال -1

َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: َقداَ  َرسنولن الَ ها  -1149 ي افنوَن  َعنا اب نا َعَباٍس َر ا ال َمداينَيَة  َوالنَياسن ينس 
ا   َيَقاَل:     .«َوَوْزنن َمْعُلومن َمْن َسل َف ِفي َتْمرن  فـَْلُيْسِلْف ِفي َكْيلن َمْعُلومن  »يفا الَثَمرا ال َعاَ  َوال َعاَم  

  .2245  2239.رواه الب اره:  (2).«ِإَلى َأَجلن َمْعُلومن » َوَعن هن يفا راَوايٍَة:

 بَاب: الس َلِم ِفي َوْزنن َمْعُلومن  -8

ييدا َرسنييولا ال َييها  -1151 يي افن َع َييى َعه  ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: إانَييا كننَييا ننس   َعيينا اب يينا َأ ا أَو َس َر ا
را.  ٍر َوعنَمَر: يفا احل ان  َةا َوالَشعاريا َوالبَبايتا َوالَتم    .  2243  2242.رواه الب اره: َوَأ ا َبك 

َْ ِعْنَدُه َأْصلس  -8  بَاب: الس َلم ِإَلى َمْن لَْي

يي افن نَبايييطَ  َوَعن ييهن يفا راَوايَييةٍ  -1151 قَيياَل: كننَييا ننس 
ييما الَشييأ  ا يفا احل ان  َيي (3) ةا َوالَشييعاريا َوالبَي ييتا  يفا  أَ  

َكي ٍم َمع  نوٍ   إاَن َأَجٍم َمع  نوٍ . قايَم َلهن:
يَأ ننحل  َعين  َذلايَ .  (4) إاَن َمن  َكاَن َأيب  نهن عان َدهن  قَاَل: َما كننَيا َنس 

  .2245  2244.رواه الب اره: 

 
 

                                                                                                  
 . و الس ف إن أجم مع و  (1)
ءٍ ».َويفا َ ياها الردَوايٍَة:  (2) َ َف يفا َش    . و   أام .«َمن  َأس 
 :وقيم  يوا بيل  كستنباطهحل الاء واست راجه  النبط والنبيط واألنباط  حل نرارد الشا  اليين عمرو ا وأ م سوال العراا (3)

 .الناس حل جيم من 
 .  و حممد بن أ  اجملالد :القاإم.( 4)
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(86) 
 ِكَتاب الشعْفَعةِ 

 ى َصاِحِبَها قـَْبَل البَـْيعِ َعْرِ  الشعْفَعِة َعلَ  :بَاب -1

د   َعييين  َأ ا رَا ايييٍص  -1158  َيَقييياَل:  : أَنَيييهن َجييياَء إاَن َسيييع دا ب ييينا َأ ا َوقَييياٍص َميييو َن النَيييخا
يي د بَيي ييَتَ يفا َلاراَك   َيَقيياَل َسيع دل: َوال َييها َك أَداييدنَك َع َييى أَر بَيَعيةا آَكٍم منَنَجَمييةً  ابي تَيص  ما
و  منَق ََعيًة  قَيياَل أَ  (1)

 َ اإَيييةا لاينَييياٍر  َولَيييو َك َأيد يَاع يييتن النَيييخا ََ ما َيييا مَخ ييي يييٍص: َلَقيييد  أنع  اييييتن تا
:  أَبنيييو رَا ا اْلَجـــاُر َأَحـــقع »يَيقنيييولن
(2)ِبَسَقِبهِ 

ََ مااإَةا لاينَياٍر.  َأَ  « َا مَخ  .رواه الب ياره: ع  َاَ يا إايَياهن. َما أَع  َي تنَكَها باَأر بَيَعةا آَكٍم َوأَنَا أنع َ ى تا
2258.    

 بَاب: َأيع اْلِجَواِر َأقْـَرُب  -8

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -1158 ييَ  اهللن َعني  َمييا  َر ا : يَييا َرسنييوَل ال َييها إاَن يا َجيياَري نا   َييإاَن أَيدها : قين  ييتن قَالَييت 
داه  قَاَل:    . 2259الب اره:  .رواه .«اِإَلى َأقْـَرِبِهَما ِمْنِك بَابً »أن  

 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .مق عة يف أوقات مع ومة :أه (1)
 . ا يليبقه :أه (2)
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(87) 

َجارَةِ   ِكَتاب اإْلِ
 بَاب: اْسِتْئَجاُر الر ُجِل الص اِلِح  -1

د  َعن  َأ ا منوَسى  -1154 :  قَاَل: أَقي بَي  تن إاَن الَنخا يَعرايدَ   َيقن  يتن َش  ين  األ  َوَمعا  َرجنيَلنا ما
:  - لَـنْ »اَل: َما َع ام تن أَنَيهنَما َي   نَبانا ال َعَمَم  َيقَ  .رواه  (1).«َنْسـتَـْعِمُل َعلَـى َعَمِلنَـا َمـْن َأرَاَدهُ  - َل أَو 

   .2261الب اره: 

 بَاب: َرْعِي اْلَََّنِم َعَلى قـََرارِي َ  -8

د   َعين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1155   َيَقييالَ  «ِإل  َرَعــى اْلََّــَنمَ  اَمــا بـََعــَث الل ــُه نَِبي ــ»قَيياَل:  َعيين  النَييخا
َْهِل َمك ةَ  (2)ُإ َأْرَعاَها َعَلى قـََرارِي َ نـََعْم  ُكنْ » َأيب َيابنهن: َوأَن َت   َيَقاَل:    .2262.رواه الب اره: . «َِ

َجارَِة ِمْن اْلَعْصِر ِإَلى الل ْيلِ  -8  بَاب: اإْلِ

د   َعييين  َأ ا منوَسيييى  -1156 ُهـــوِد َوالن َصـــاَرك   َمثَـــُل اْلُمْســـِلِميَن َواْليَـ »قَييياَل:  َعييين  النَيييخا
ِإَلى الل ْيِل  َعَلى َأْجرن َمْعُلومن  فـََعِملُـوا لَـُه ِإلَـى  ايومً    يـَْعَمُلوَن َلُه َعَماًل اَكَمَثِل رَُجلن اْسَتْأَجَر قـَْومً 

بَاِطــلس. فـََقــاَل ِنْصــِف النـ َهــاِر  فـََقــاُلوا: َل َحاَجــَة لََنــا ِإلَــى َأْجــِرَ  ال ــِذي َشــَرْطَإ لََنــا  َوَمــا َعِمْلَنــا 
  فَـأَبـَْوا َوتـَرَُكـوا  َواْسـَتْأَجَر َأِجيـَرْيِن َلُهْم: َل تـَْفَعُلوا  َأْكِمُلوا بَِقي َة َعَمِلُكـْم  َوُخـُذوا َأْجـرَُكْم َكـاِماًل 

ـــ ـــْم ِم ـــَذا  َوَلُكَمـــا ال ـــِذي َشـــَرْطُإ َلُه ـــاَل َلُهَمـــا: َأْكِمـــاَل بَِقي ـــَة يـَْوِمُكَمـــا َه َْجـــِر  بـَْعـــَدُهْم  فـََق َْ ْن ا
ــُر الـ ـِذي  َْج َْ ــا َعِمْلنَــا بَاِطــلس  َولَــَك ا ــَك َم ــيُن َصــاَلِة اْلَعْصــِر قَــاَل: َل َِا َكــاَن ِح ــوا  َحت ــى ِإ فـََعِمُل

                                                                                                  
َا َعيين   َاييي ا (  اًمييا و يييه: 6923.وقييص  نييا حترييرأً  ورواه الب يياره يف اسييتتابة الر ييدين )( 1) ييَعرايدَ  َأَ ييدنإن َش  يين  األ  َوَمعايي  َرجنييَلنا ما

َترن َعن  يَ  َتاكن  َوَرسنولن الَ ها   َساراهَواآل  َا َسَألَ   َيس  ٍَ -يَا أَبَا منوَسى  : َيَقالَ   َ كاَلإن َوالَيياه  :قين  يتن  :قَيالَ  -أَو  يَا َعب يَد ال َيها ب يَن قَييي 
َما ييها قد َمييا أَط َ َعييايا َع َييى َمييا يفا أَني فنسا َمييا َي   نبَييانا ال    بَيَعثَييَ  بايياحلَ  ييَواكاها َت ييَت َشييَفتاها قَيَ َرييت    َعَمييمَ َوَمييا َشييَعر تن أَنَيهن َ َكييَأيد أَن ظنييرن إاَن سا

تَيع مامن َعَ ى َعَم اَنا َمن  أَرَاَلهن  -أَو  َك -َلن  » : َيَقالَ    .َنس 
 .معناه كم شاق بقرياط :قال  بن ماجةاوبه جب  سويد بن سعيد  يما  كاه عنه   مجص قرياط :وقيم   و مو ص :قيم (2)
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بـَيَـا  َجَعْلَإ لََنا ِفيِه. فـََقاَل َلُهَما: َأْكِماَل بَِقي َة َعَمِلُكَما  فَ ن  َما بَِقَي ِمـْن النـ َهـاِر َشـْيءس َيِسـيرس  فَأَ 
ُْ   اَواْســــَتْأَجَر قـَْوًمــــ ــــْم ــــْوِمِهْم  فـََعِملُــــوا بَِقي ــــَة يـَــــْوِمِهْم َحت ــــى َغابَــــْإ الش  َأْن يـَْعَملُــــوا لَــــُه بَِقي ــــَة يـَ

اره: .رواه الب ي .«َواْسَتْكَمُلوا َأْجَر اْلَفرِيَقْيِن ِكَلْيِهَما  َفَذِلَك َمـثـَُلُهْم  َوَمثَـُل َمـا قَِبلُـوا ِمـْن َهـَذا النعـورِ 
2271.    

فـَتَـَرَ  َأْجَرُه  فـََعِمَل ِفيِه اْلُمْسَتْأِجُر فـََزاَد   ابَاب: َمْن اْسَتْأَجَر َأِجيرً  -4
 َأْو َمْن َعِمَل ِفي َماِل َغْيرِِه فَاْستَـْفَضلَ 

َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: يَاع تن َرسنيوَل ال َيها  -1157 : يَيقني َعن  َعب دا الَ ها ب َن عنَمَر َر ا اْنطَلَـَق »ولن
َلُكْم  َحت ــى َأَوْوا اْلَمِبيــَإ ِإلَــى َغــارن فَــَدَخُلوُه  فَاْنَحــَدَرْت َصــْخَرةس ِمــْن  ــبـْ ــْن َكــاَن قـَ َثاَلثَــُة َرْهــ ن ِمم 

ــْدعُ  ــْخَرِة ِإل  َأْن َت ــْن َهــِذِه الص  ــاُلوا: ِإن ــُه َل يـُْنِجــيُكْم ِم ــاَر  فـََق ــْيِهْم اْلََّ ــِل َفَســد ْت َعَل وا الل ــَه اْلَجَب
ُهْم: الل ُهم  َكاَن ِلي َأبـََواِن َشْيَخاِن َكِبيَراِن  ِبَصاِلِح َأْعَماِلُكْم  فـََقاَل رَُجلس ِمنـْ
 (2)وَُكْنُإ َل َأْغبِـقُ  (1)

َلُهَما َأْهاًل  َحَلْبـُإ   فـَلَـْم ُأرِْح َعَلْيِهَمـا َحت ـى نَاَمـا  فَ ا  فـََنَأك بِـي ِفـي طَلَـِب َشـْيءن يوًمـَوَل َماًل  قـَبـْ
َلُهَمــا َأْهــاًل    فـََلِبْثــُإ َواْلَقــَدُح َأْو َمــاًل  َلُهَمــا َغُبوقـَُهَمــا فـََوَجــْدتـُُهَما نَــائَِمْيِن  وََكرِْهــُإ َأْن َأْغِبــَق قـَبـْ

ــَرَ  اْلَفْجــُر  ــِتيَقاَظُهَما َحت ــى بـَ ــُر اْس ــَدي   َأنـَْتِظ ــى َي َعَل
ــ (3) ــا  الل ُه َقظَا َفَشــرِبَا َغُبوقـَُهَم ــتَـيـْ م  ِإْن  فَاْس

َْ َعن ـا َمـا َنْحـُن ِفيـِه ِمـْن َهـِذِه الص ـْخَرِة  فَانـَْفَرَجـْإ شـيئً  َِِلَك ابِْتََّاَء َوْجِهَك فـََفـر   اُكْنُإ فـََعْلُإ 
 ََ َوقَـاَل اْْلَخـُر: الل ُهـم  َكانَـْإ لِـي بِْنـُإ َعـِم َكانَـْإ َأَحـب  »: قَياَل النَيخا   «َل َيْسَتِطيُعوَن اْلُخُرو

ـِنيَن  َفَجـاَءْتنِ ال ي ن اِ، ِإَلي   فََأَرْدتـَُهـا َعـْن نـَْفِسـَها فَاْمتَـنَـَعـْإ ِمن ـي  َحت ـى َأَلم ـْإ ِبَهـا َسـَنةس ِمـْن الس 
َِا قَــَدرْ  َهــا ِعْشــرِيَن َوِمائَــَة ِدينَــارن َعلَــى َأْن ُتَخل ــَي بـَْينِــي َوبـَــْيَن نـَْفِســَها  فـََفَعلَــْإ  َحت ــى ِإ ُت فََأْعطَْيتـُ

                                                                                                  
َغارل كنن تن أَر َعى َعَ ي هاحل  »يفا راَوايٍَة:  .دَالَ ( 1) َيةل يبا بي  َما قَيب َم َب اَ   َويا يبا قايها )الب اره:  « َإاَذا رن  تن َعَ ي هاحل  َ َ ب تن  َيَبَدأ تن باَوالاَدَه َأس 

2333. ) 
 .ش عوالغبوا شرب ال  بفتن أوله و حل الو دق وجيود  ث يثها (2)
 .لص :أه (3)
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ـــْإ: َل ُأِحـــلع عَ  ـــا قَاَل َه ـــَك َأْن تـَُفـــ   اْلَخـــاَتمَ  َليـْ َل
ـــا   (1) َه ـــْن اْلُوقُـــوِع َعَليـْ ـــِه  فـََتَحر ْجـــُإ ِم ِإل  ِبَحق 

ــُإ  ــم  ِإْن ُكْن ــا  الل ُه َه ــذ َهَب ال ــِذي َأْعطَْيتـُ ــُإ ال ــي   َوتـَرَْك ــَي َأَحــبع الن ــاِ، ِإَل ــا َوِه َه فَاْنَصــَرْفُإ َعنـْ
ــَر َأنـ ُهــْم َل َيْســَتِطيُعوَن فـََعْلـُإ ابْتِ  َْ َعن ــا َمــا َنْحــُن ِفيــِه  فَانـَْفَرَجــْإ الص ــْخَرُة َغيـْ ََّــاَء َوْجِهــَك فَــافْـُر

َهـا ََ ِمنـْ َوقَـاَل الث الِـُث: الل ُهـم  ِإنـ ي اْسـَتْأَجْرُت ُأَجـَراَء فَـَأْعطَْيتـُُهْم َأْجـَرُهْم »: قَياَل النَيخا   «اْلُخـُرو
ــَر رَُجــلن  ــْرُت َأْجــَرهُ  َغيـْ ََِهــَب  فـََثم  َواِحــدن تـَــَرَ  ال ــِذي لَــُه َو

َْمــَواُل  َفَجــاَءِني  (2) َْ َحت ــى َكثـُــَرْت ِمْنــُه ا
بِــلِ   بـَْعـَد ِحـينن  فـََقـاَل: يَـا َعْبــَد الل ـِه َأد  ِإلَـي  َأْجـِري  فـَُقْلــُإ لَـُه: ُكـلع َمـا تـَــَرك ِمـْن َأْجـِرَ   ِمـْن اإْلِ

َنِم َوالر ِقيــِق  فـََقــاَل: يَــا َعْبــَد الل ــِه َل َتْســتَـْهِزُ  بِــي  فـَُقْلــُإ: ِإن ــي َل َأْســتَـْهِزُ  بِــَك  َواْلبَـَقــِر َواْلََّــ
ُرْ  ِمْنُه شيئً  َْ افََأَخَذُه ُكل ُه فَاْسَتاَقُه فـََلْم يـَتـْ َِلِـَك ابِْتََّـاَء َوْجِهـَك فَـافْـُر   الل ُهم  فَـِ ْن ُكْنـُإ فـََعْلـُإ 

  . 2272.رواه الب اره: . «ْحُن ِفيِه  فَانـَْفَرَجْإ الص ْخَرُة َفَخَرُجوا يَْمُشونَ َعن ا َما نَ 

 بَاب: َما يـُْعَطى ِفي الرعقْـَيِة َعَلى َأْحَياِء اْلَعَرِب بَِفاِتَحِة اْلِكَتابِ  -5

د  َعييين  َأ ا َسيييعايٍد  -1152 يييَيابا النَيييخا ييين  َأيب  رٍَق َسيييا َيرنوَ ا  يفا َسيييف   قَييياَل: ان  َ َيييَق نَيَفيييرل ما
َتَهيييا نو نحل   َيييأَبَيو   يَييياءا ال َعيييَربا   َاس  ييين  َأ   ا أَن  ينَهيييييدفنو نحل    َي نيييدا َ َ يييَن نَيبَلنيييوا َع َيييى َ ييي   ما

َسييييددن َذلايييَ   (3)
احلَ  د  َ َسَعو ا َلهن 
ءل   َيَقاَل بَيع هنهنحل : َلو  أَ َيي تنحل  َ ؤن  (4) َفعنهن َش   ٍء  َك يَيني  َط اَليايَن نَيبَلنيوا  باكنمد َش   َكءا الَر  

ءل   َييأَ َيو  نحل   َيَقييالنوا: يَييا أَيي َهييا الييَر  طن  إاَن َسيييدَدنَا لنييداَ   َوَسيي ييهاحل  َشيي   َنا لَييهن َلَع َييهن أَن  َيكنييوَن عان ييَد بَيع ها َعيي 
ٍء   َيَقييالَ  يين  َشيي   يين كنحل  ما َفعنييهن   َيَهييم  عان ييَد َأَ ييٍد ما ٍء َك يَيني  بَيع هنييهنحل : نَيَعييحل   َوال َييها إايد أَلَر قايي    باكنييمد َشيي  

َناكنحل   َي َيحل   نَهييييدفنونَا  َ َميا أَنَيا باييرَاٍا َلكنيحل  َ يَن جَت َع نييوا لَنَيا جنع يًل  َتَهيف    َ َريياحلَنو نحل  َوَلكاين  َوال َيها َلَقييد  اس 
َعَ ى َق ايٍص مان  ال َغَنحلا 
 َان  ََ َق يَيت فامن  (5)

رَأن: َعَ ي ها وَ  (6) يدن لا َيها َربد ال َعياَلما َ يَيق  م  َ َكَأَ َيا   2.الفاتية:  احلَ 

                                                                                                  
 .وقد ي  ق ع ى الوطء احلرا   و و كناية عن ا تهاض عيرق البكر  كسره  :أه (1)
 . يته وكثر ه :أه( 2)
 .وأما ليعته نار  بالع  الهم ة واليال العجمة  لدتته العقرب أه  ربته بينبها :يقال (3)
 .ط بوا :أه (4)
 .طاإفة منها :أه (5)
 .غري براا و النف  ببراا ق يم أو ب :التفم بسكون الفاء (6)
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يين  عاَقيياٍل   َييان  َ َ  ييَط ما يي  َوَمييا باييها قَيَ بَييةل.ننشا َق َ  شا
قَيياَل:  َييَأو  َيو  نحل  جنع َ هنييحل  الَييياه يَبيياحلَنو نحل  َعَ ي ييها   (1)

ييمنوا   َيَقيياَل الَييياه َرقَيي َ  َيَقيياَل بَيع هنييهنحل : اق سا َ النَييخا َع نييوا َ ييَن نَييأ ِتا  َينَييي كنَر لَييهن الَييياه َكيياَن   ى: َك  َيف 
َ قَياَل:  «َوَمـا يُـْدرِيَك َأنـ َهـا رُقْـيَـةس »َ يََكرنوا َلهن   َيَقاَل:   َينَين ظنَر َما يَأ منرننَا   َيَقدامنوا َعَ ى َرسنولا الَ ها  مثن

َ  َرسنولن الَ ها  «اا ِلي َمَعُكْم َسْهمً َقْد َأَصْبُتْم  اْقِسُموا  َواْضرِبُو »   . 2276.رواه الب اره: . َ َهيا

َ  اهللن َعني هنَما:  (58) ِإن  َأَحق  َما َأَخـْذتُْم » : َيَقاَل َرسنولن الَ ها .ويف رواية عن ابن عباس َر ا
 .5737.رواه الب اره:  . «َعَلْيِه َأْجًرا ِكَتاُب الل هِ 

(2)
 

 ْسِب اْلَفْحلِ بَاب: عَ  -6

يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: نَيَهيييى النَيييخا   -1159 يييتا  َعييينا اب ييينا عنَميييَر َر ا . َعييين  َعس  يييما ال َفي 
.رواه  (3)

  . 2284الب اره: 

 
  
  

 
 
 

                                                                                                  
 .من القلب بهحل أوله حفًفا  لاء :أه (1)
بين اأن  يديج  (15/199   4/455  وقد ب  احلا ن يف الفيتن )الَشر طا سا الر قي َيةا باَق ايٍص ماَن ال َغَنحلا  :باب.كتاب ال ت/  (2)

  .عباس و ديج أ  سعيد يف قرة وا دق
 يو ذكر يا )والفييم(  .ويقال مياؤه  العست الهراب نفسه :وقيم  ء  رابه و كرا :بسكون الس  مص  تن أوله وجيود  مه (3)

 .العد لهراتا
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(82) 

 ِكَتاب اْلَحَواَلتِ 
 َوَهْل يـَْرِجُع ِفي اْلَحَوالَةِ  (1)بَاب: اْلَحَواَلةِ  -1

َِا أُْتبِـَع َعلَــ (8)َمطْـلُ »قَياَل:  أَن َرسنيوَل اهللا : َعين  َأ ا  نَريي يرََق  -1161 ى اْلََّنِـي  ظُْلـمس  فَـ 
  . 2287.رواه الب اره:  (4).«فـَْلَيت ِبعْ  (3)َمِليِ 

 بَاب: ِإْن َأَحاَل َدْيَن اْلَمي ِإ َعَلى رَُجلن َجاَز  -8

ييوَعا  -1161 َك  د  اقَيياَل: كننَييا جن نوًسيي َعيين  َسييَ َمَة ب يينا األ  َنَييادٍَق   َيَقييالنوا:  عان ييَد النَييخا َ جبا إاذ  أنِتا
َها   َيَقاَل:  قَيالنوا: َك  َ َريَ ى َعَ ي يها   « افـََهْل تـََرَ  شـيئً »قَالنوا: َك  قَاَل:  «َهْل َعَلْيِه َدْينس »يَبمد َعَ يي 

َرد   َيَقالنوا: يَا َرسنوَل الَ ها  يَبمد  ََنادٍَق أنت  َ جبا َ أنِتا َها  قَاَل: مثن قاييَم: نَيَعيحل   قَياَل:  «َهـْل َعَلْيـِه َديْـنس »َعَ يي 
َهييا  قَيياَل:  « افـََهــْل تـَــَرَ  شــيئً » َ باالثَالاثَييةا   َيَقييالنوا: يَبييمد َعَ يي  َ أنِتا َهييا  مثن قَييالنوا: َثَلثَييَة َلنَييانارَي  َ َرييَ ى َعَ يي 
ــَرَ  شــيئً » ــْل تـَ ــْل َعلَ »قَييالنوا: َك  قَيياَل:  « اَه ــنس فـََه ــِه َدْي ــى »قَييالنوا: َثَلثَييةن َلنَييانارَي  قَيياَل:  «ْي َصــلعوا َعَل

  . 2289.رواه الب اره: قَاَل أَبنو قَيَتاَلَق: يَبمد َعَ ي ها يَا َرسنوَل الَ ها َوَعَ َ  َليي ننهن  َ َرَ ى َعَ ي ها.  «َصاِحِبُكمْ 

تُوُهْم  َوال ِذيَن َعاَقَدتْ بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -8 أَْيَماُنُكْم فَُ
  33.النساء: َنِصيبَـُهمْ 

َا ب ينا َمالايٍ   -1168 أَنَييهن قاييَم لَيهن: َعين  أَنَي
(5)  َ ِفــي  (6)َل ِحْلـفَ »قَياَل:  أَبَيَ غَيَ  أََن النَييخا

                                                                                                  
 .احلوالة مشهورق و   تول الدين (1)
 .ال م معروم و و  رك إع اء ما  م أج ه مص ط به (2)
 .تىن :أه (3)
 (.أ يم   ييتم :أه  أ بص   يتبص :معىن قوله) (4)
 لعروم باأل ول .( .القاإم:  و عايبحل بن س يمان ا5)
 .ويهعون أيديهحل مجيًعا يف جفنة  يها طيت أو تريه  أيبم احل ف أ حل كانوا يتعاقدون ويتيالفون ع ى نرر بعههحل بعًها (6)
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ْساَلمِ  َن َرارا يفا َلاراه.   َيَقاَل: َقد  َ اَلَف الَنخا   «اإْلِ َ قينَري ٍ  َواأل     .2294رواه الب اره: .بَي  

َْ َلُه َأْن يـَْرِجعَ  ابَاب: َمْن َتَكف َل َعْن َمي إن َديـْنً  -4 َلْي  فـَ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: قَيياَل النَييخا   -1168 ــاُل »: َعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها َر ا ــْو َقــْد َجــاَء َم َل
ييَري نا َ ييَن قنييباَة النَييخا   «اْلَبْحــَرْيِن قَــْد َأْعطَْيُتــَك َهَكــَذا َوَهَكــَذا ٌ  َمييالن ال َبي  يي    َيَ َمييا َجيياَء  َي َييحل  جيَا

د  ٍر  َيَناَلد: َمن  َكاَن َلهن عان َد الَنخا َري نا أََمَر أَبنو َبك  :  َمالن ال َبي  عايَدقل  أَو  َلي ينل  َي  َيأ  انَيا   َأَ َيي تنيهن  َيقن  يتن
 َ اإَييٍة  قَيياَل يا َكيييَ  إاَن النَييخا َن ما ييَ  مَخ يي

ا وََكييَيا  َ َيثَييى يا َ ثي يَييًة َوقَيياَل: عنييَدَ ا   َيَعييَدل  ينَها   َييإاَذا  ا
َها.  ثي َ يي     .2296.رواه الب اره: َوقَاَل: تني  ما
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(89) 

 ِكَتاب اْلوََكاَلةِ 
 بَاب: وََكاَلُة الش رِيِك الش رِيَك ِفي اْلِقْسَمِة َوَغْيرَِها -1

ٍر َعيي -1164 بَييَة ب يينا َعيياما َ : ن  عنق  ييمنَها َع َييى يَبييَيابَتاها   َيَبقاييَ   اأَع  َيياهن َتَنًميي أََن النَييخا يَيق سا
َعتنولل 
د  (1)   . 2355.رواه الب اره: . «َضح  بِِه َأْنإَ » َيَقاَل:  َ يََكرَهن لا َنخا

َِا أَْبَصَر الر اِعي َأْو اْلوَِكيُل َشاًة َتمُ  -8 يـَْفُسُد   اوُت  َأْو شيئً بَاب: ِإ
 ََِبَح أَو َأْصَلَح َما َيَخاُف َعَلْيِه اْلَفَسادَ 

: أَنَييهن َكانَييت  َ نييحل  َتييَنحلل  َير َعييى باَسيي  ٍص َعيين  َكع ييتا ب يينا َمالاييٍ   -1165
 َأَب َرييَرت  َجارايَييةل لَنَييا  (2)

َنا َمو  ً  َها ا  َ َكَسَرت  َ َجرً اباَشاٍق مان  َتَنما َ  َ َيَكَتي  يَأَل النَيخا َعين   باها   َيَقياَل َ نيحل : َك  َيأ كن نوا َ يَن َأس 
د  -َذلايي   ييَم إاَن النَييخا ييأَلنهن  أَو  أنر سا َ  -َميين  َيس   َييَأَمرَهن  -أَو  أَر َسييَم  -َعيين  َذاَك  َوأَنَييهن َسييَأَل النَييخا

  . 2354.رواه الب اره: باَأك  اَها. 

 ِة ِفي َقَضاِء الدعيُونِ بَاب: اْلوََكالَ  -8

َ  أََن رجيييًل : َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1166 يييَيابنهن   أَ َيييى النَيييخا يَيتَيَقاَ ييياهن  َيييَأت َ َن   َيَهيييحَل بايييها َأيب 
َ قَيياَل:  «َدُعــوُه  فَــِ ن  ِلَصــاِحِب اْلَحــق  َمَقــاًل »:  َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها   «ن هِ ِمثْــَل ِســ (3)اَأْعطُــوُه ِســن  »مثن

يييدن إاَك   قَيييالنوا: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  يييندها   َيَقييياَل:  َك عَا ييين  سا ثَيييَم ما ـــرُِكْم َأْحَســـَنُكْم »أَم  ـــْن َخْي ـــِ ن  ِم َأْعطُـــوُه َف
(4)َقَضاءً 

  . 2356.رواه الب اره: . «

                                                                                                  
 .من ولد العب ما ب   السفال ومل يكمم سنة (1)
 . و جبم معروم بالدينة (2)
 .ناقة  ا سن مع  :أه (3)
 .و اء :أه (4)
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َِا َوَهَب شيئً  -4  ِلوَِكيلن َأْو َشِفيِع قـَْومن َجازَ  ابَاب: ِإ

ييَورا  -1167 ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  ال ماس  ييَ  َجيياَءهن َو  ييدن  ب يينا َح َرَمييَة َر ا قَيياَ   ا
يَيهنحل    َيَقيييياَل َ نييييحل  َرسنييييولن ال َييييها  ييييَواَ نحل  َوَسييييبي  يييي اماَ   َ َسييييأَلنوهن أَن  ييَييييرنَل إالَييييي هاحل  أَم  َأَحــــبع »: َ ييييَواداَن منس 

اْختَـــاُروا ِإْحـــَدك الطـ ــائَِفتَـْيِن: ِإم ـــا الس ـــْبَي َوِإم ـــا اْلَمـــاَل  َوقَـــْد ُكْنــــُإ اْلَحـــِديِث ِإلَـــي  َأْصـــَدقُُه  فَ 
يين  ال َيياإافا   َوقَييد  َكيياَن َرسنييولن ال َييها  «ِبُكــمْ  (1)اْســَتْأنـَْيإُ  ييَ  قَيَفييَم ما ييرََق لَيي  َييًة  ا ييَص َعش  اني َتظَييَر نحل  باه 

يَيَنا   ها  َيَ َمييا  َيبَيييَ َ َ نييحل  أََن َرسنييوَل ال َيي ا  قَييالنوا:  َإانَييا خَن تَييارن َسييبي  ييَدد ال َيياإاَفتَي   ييرن رَال  إالَييي هاحل  إاَك إا   َتيي 
َ قَاَل:   َيَقاَ  َرسنولن الَ ها  َا  نَو أَ   نهن مثن َأم ـا بـَْعـُد  فَـِ ن  ِإْخـَواَنُكْم »يفا ال منس  اماَ    َأَثي ىَن َعَ ى الَ ها  ا

يَـُهْم  َفَمـْن َأَحـب  ِمـْنُكْم َأْن يُطَي ـَب َهُؤَلِء قَ  ْد َجاُءونَا تَـائِِبيَن  َوِإنـ ي قَـْد رََأيْـُإ َأْن َأرُد  ِإلَـْيِهْم َسـبـْ
 الل ـهُ  ِبَذِلَك فـَْليَـْفَعْل  َوَمْن َأَحب  ِمْنُكْم َأْن َيُكوَن َعَلى َحظ ِه َحت ى نـُْعِطَيُه ِإي اُه ِمـْن َأو ِل َمـا يُِفـيءُ 

َنا فـَْليَـْفَعلْ  نَيا َذلايَ  لاَرسنيولا ال َيها  «َعَليـْ : قَيد  طََيبي  ِإنـ ا َل »: َ نيحل    َيَقياَل َرسنيولن ال َيها   َيَقياَل النَياسن
َنــا ُعَرفَــاؤُُكمْ  َِْن  فَــاْرِجُعوا َحت ــى يـَْرفَــَع ِإلَيـْ ــْن لَــْم يَــْأ َِلِــَك ِمم  َن ِمــْنُكْم ِفــي  ِِ نَــْدِري َمــْن َأ
 «ُكمْ َأْمــرَ  (2)

َ َرَجعنوا إاَن َرسنولا الَ ها  بَيرنوهن أَنَيهنحل  قَيد  طََيبنيوا َوأَذاننيوا.   َيَرَجَص الَناسن  َ َكَ َمهنحل  عنَر َاؤن نحل   مثن .رواه  ََأت 
  .  2358  2357الب اره: 

َِا وَك َل رجاًل  -5 ُهَو َجاِئزس  فََأَجازَُه اْلُموَك ُل فَـ  ا  فـَتَـَرَ  اْلوَِكيُل شيئً بَاب: ِإ
 َوِإْن َأقْـَرَضُه ِإَلى َأَجلن ُمَسم ى َجازَ 

ييينا دََكييياقا رمهيييان   َأَ َيييايا آٍت   قَييياَل: وََك َييي ا َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1162 كااف 
: َوال َيييها أَلَر  َيَعنَيييَ  إاَن  ييين  ال ََعيييا ا   ََأَتي  نيييهن َوقين  يييتن   قَييياَل: إايد حمن تَيييا ل َرسنيييولا ال َيييها َ َجَعيييَم حَي ثنيييو ما

يَبي تن  َيَقياَل النَيخا   يَـا َأبَـا ُهَريـْـَرَة َمـا »: َوَعَ َ  عاَيالل َويا َ اَجةل َشدايَدقل  قَاَل: َ َ َ ي تن َعن يهن   ََأيب 
: يَيا َرسنيوَل ال َيها  َشيَكا َ اَجيًة  «فـََعَل َأِسيُرَ  اْلَبارَِحَة     َيَرمحا تنيهن َ َ َ ي يتن َشيدايَدًق  َوعايَياًك قَاَل: قين  تن

                                                                                                  
 (.)أه: انتظرت( 1)
 .مجص عريف و و من ي   أمر القو  (2)
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ِإن ـــُه »:  َيَعَر  يييتن أَنَيييهن َسييييَيعنولن لاَقيييو لا َرسنيييولا ال َيييها  «َأَمـــا ِإن ـــُه قَـــْد َكـــَذَبَك  َوَســـيَـُعودُ »َسيييبايَ هن  قَييياَل: 
 َيَريَبد  نهن  «َسيَـُعودُ 

: أَلَر  َيَعنَيَ  إاَن َرسنيولا ال َيها حَي ثنو مان  ال ََعا ا   ََأَتي  نهن  َيقن  يَ َجَعَم  (1)   قَياَل: تن
ييَبي تن   َيَقيياَل يا َرسنيي ولن ال َييها َلع يي ا  َييإايد حمن تَييا ل َوَع َييَ  عايَييالل  َك أَعنييولن   َيَرمحا تنييهن َ َ َ ي ييتن َسييبايَ هن   ََأيب 

 :«  َيَيا َرسنيولَ  «يَا َأبَـا ُهَريـْـَرَة َمـا فـََعـَل َأِسـيُر :    َيَرمحا تنيهن ال َيها  َشيَكا َ اَجيًة َشيدايَدًق َوعايَياًك  قين  يتن
يين  ال ََعييا ا   «َأَمــا ِإن ــُه قَــْد َكــَذَبَك  َوَســيَـُعودُ »َ َ َ ي ييتن َسييبايَ هن  قَيياَل:   َيَريَبييد  نهن الثَالاثَييَة  َ َجَعييَم حَي ثنييو ما

: أَلَر  َيَعنَيَ  إاَن َرسنيولا ال َيها  وَ  َ  َيعنيولن.  ََأَتي  نهن  َيقن  يتن يرن ثَيَل ا َميرَاٍت أَنَيَ   َييب عنحلن َك  َيعنيولن  مثن َ يَيا آتا
ييَ    َيياقي   : َمييا  نييَن  قَيياَل: إاَذا أََوي ييَت إاَن  ارَاشا َييا  قين  ييتن َفعنييَ  ال َييهن تا ييَ  َك اَميياٍت يَيني  رَأ  قَيياَل: َلع يي ا أنَع دم 

 : ييي د يييوَ آيَيييَة ال كنر سا َييي   ال َقي يييو ن  ال َيييهن َك إالَيييَه إاَك  ن يَيييَة   َإانَيييَ  لَييين  ييَيييبَاَل   255.البقيييرق:  احل  َ يييَن خَت يييتاحَل اآل 
يييَبي تن  َيَقييياَل يا  يييباَن  َ َ َ ي يييتن َسيييبايَ هن   ََأيب  َربَينَيييَ  َشيييي  َانل َ يييَن  نر  ييين  ال َيييها َ يييا انل  َوَك يَيق   َعَ ي يييَ  ما

َفعني ا  «َبارَِحَة َما فـََعَل َأِسيُرَ  الْ »: َرسنولن الَ ها  : يَا َرسنوَل الَ ها  َدَعحَل أَنَهن يينَع دمني ا َك اَمياٍت يَيني  قين  تن
َا َ َ َ ي تن َسبايَ هن  قَاَل:  ي د  «َما ِهي »الَ هن تا يَ    َياقي رَأ  آيَيَة ال كنر سا : إاَذا أََوي يَت إاَن  ارَاشا : قَياَل يا قين  تن

َييا َ ييَن خَت ييتا  يين  أََو ا يَييَة ما َيي   ال َقي ييو ن حَل اآل  يين  ال َييها  ال َييهن َك إالَييَه إاَك  نييَو احل  : لَيين  ييَييبَاَل َعَ ي ييَ  ما َوقَيياَل يا
باَن  َرَبَ  َشي  َانل َ َن  نر  ري ا  -َ ا انل  َوَك يَيق  ٍء َعَ ى اخلَ  َرَص َش   َأَمـا »:  َيَقاَل النَيخا   -وََكاننوا َأ  

ــَرَة ِإن ــُه قَــْد َصــ : َك  قين  ييتن  «َدَقَك َوُهــَو َكــُذوبس  تـَْعَلــُم َمــْن ُتَخاِطــُب ُمْنــُذ ثَــاَلِث لََيــالن يَــا َأبَــا ُهَريـْ
  . 2311.رواه الب اره:  .«َِاَ  َشْيطَانس »قَاَل: 

َِا بَاَع اْلوَِكيُل شيئً  -6 ُعُه َمْرُدودس  افَاِسدً  ابَاب: ِإ  فـَبَـيـْ

را  -1169 د  َه َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  ييٍر بيَيير يا   قَيياَل: َجيياَء باييَللل إاَن النَييخا باَتم 
 َيَقيياَل لَيييهن  (2)

ــَن َهــَذا »: النَييخا   ا باَريياٍع  لايينن  عاحَل  «ِمــْن َأْي ن ييهن يَبيياَع   : َكيياَن عان ييَدنَا َم ييرل َرلاه؟   َباع ييتن ما قَيياَل باييَللل
 َ َِا  (3)َأو ْه َأو ْه »َ : عان ييَد َذلايي    َيَقيياَل النَييخا  النَييخا ــْل  َوَلِكــْن ِإ َــا  َل تـَْفَع ــْيُن الر ب َــا َع ــْيُن الر ب َع

                                                                                                  
 .رقبته :أه (1)
 .و و أجوله   رب من التمر معروم (2)
 .ك مة يقو ا الرجم عند الشكاية والتوجص   بتشديد الواو وكسر ا أو  تيها بل مد و ال ساكنة (3)
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   .2312.رواه الب اره: . «َأَرْدَت َأْن َتْشَتِرَي فَِبْع الت ْمَر بِبَـْيعن آَخَر  ثُم  اْشَتِر بِهِ 

 بَاب: اْلوََكاَلِة ِفي اْلُحُدودِ  -7

َبَة ب نا احل َ  -1171    َيَأَمَر اَشيارابً  -أَو  اب ينا الني َعي َميانا  -نا قَاَل: جا َء باالني َعي َميا ارا ا َعن  عنق 
يييرابنوا  قَييياَل: َ كنن يييتن أَنَيييا  اييييَمن  َ يييَربَهن  َ َهيييَربي َناهن باالنيدَعيييالا  َرسنيييولن ال َيييها  َمييين  َكييياَن يفا ال بَيي يييتا أَن  َيه 
رايدا.    . 2316.رواه الب اره: َواعَ 
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(41) 

 ِكَتاب اْلُمَزاَرَعةِ 
َِا ُأِكَل ِمْنهُ  -1  بَاب: َفْضِل الز رِْع َواْلََّْرِ، ِإ

َا ب نا َمالاٍ   -1171 َأْو  اَما ِمـْن ُمْسـِلمن يـََّْـِرُ، َغْرًسـ»: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َعن  أََن
رس َأْو ِإْنَسانس   فـََيأْ ايـَْزرَُع َزْرعً     .2325.رواه الب اره:  .«َأْو بَِهيَمةس  ِإل  َكاَن َلُه بِِه َصَدَقةس  ُكُل ِمْنُه طَيـْ

بَاب: َما ُيَحذ ُر ِمْن َعَواِقِب اِلْشِتََّاِل بَُِلِة الز رِْع  َأْو ُمَجاَوزَِة اْلَحد   -8
 ال ِذي أُِمَر بِهِ 

َكًة وَ  َعن  َأ ا أنَماَمَة ال َبا ا ا د  -1178 َ  اشيئً أَنَهن رََأد سا َير  ا   َيَقياَل: يَاع يتن النَيخا مان  آَلةا احل 
 :   . 2321.رواه الب اره: . «َل يَْدُخُل َهَذا بـَْيَإ قـَْومن ِإل  َأْدَخَلُه الل ُه الذعل  » يَيقنولن

 بَاب: اْقِتَناِء اْلَكْلِب ِلْلَحْرثِ  -8

ُقُص ُكـل   (1) اَمْن َأْمَسَك َكْلبً »: لَ ها قَاَل: قَاَل َرسنولن ا َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1178 فَِ ن ُه يـَـنـْ
 .  «يـَْومن ِمْن َعَمِلِه ِقيَراطس  ِإل  َكْلَب َحْرثن َأْو َماِشَيةن 

 .  «ِإل  َكْلَب َغَنمن َأْو َحْرثن َأْو َصْيدن »يفا راَوايٍَة:  َوَعن هن 
َرد:  َوَعن هن     .2322.رواه الب اره:  (2).«َصْيدن َأْو َماِشَيةن ِإل  َكْلَب »يفا راَوايٍَة أنت 

 بَاب: اْسِتْعَماِل اْلبَـَقِر ِلْلِحَراثَةِ  -4

د    َوَعن يييهن  -1174 ـــِه  »قَييياَل:  َعييين  النَيييخا َنَمـــا رَُجـــلس رَاِكـــبس َعَلـــى بـََقـــَرةن  اْلتَـَفَتـــْإ ِإلَْي بـَيـْ

                                                                                                  
  . يه الرواية يف وقصو و مفسر ل مساك اليه ( 2323)الب اره:  «من اقتىن ك ًبا»: يف رواية.و  (1)
  .3/298  و غ يق التع يق: 5/6( .ع ق الب اره ال ريق الثاي والثالج   إيرال الرنف  ما حالف لشرطه  وانظر الفتن: 2)
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ْئُب فـََقاَلْإ: َلْم ُأْخَلْق ِلَهَذا  ُخِلْقُإ لِْلِحَراثَ  ِة  قَاَل: آَمْنـُإ بِـِه َأنَـا َوَأبُـو َبْكـرن َوُعَمـُر  َوَأَخـَذ الـذ 
ــُبِع  ــْوَم الس  ــا يـَ ــْن َلَه ْئُب: َم ــاَل الــذ  ــا الر اِعــي  فـََق َشــاًة فـََتِبَعَه
ــاَل:  (1) ــِري  َق ــا َغْي ــَي َلَه ــْوَم َل رَاِع يـَ

َعييين  َأ ا  نَري ييرَق:قَييياَل الييرَاواه  «آَمْنــُإ بِــِه َأنَـــا َوَأبُــو َبْكـــرن َوُعَمــرُ 
(2) . َمئاييٍي يفا ال َقيييو  ا َيييا يَيو  َوَمييا إن

(3)
.رواه  

   .2324الب اره: 
َِا قَاَل: اْكِفِني َمُئونََة الن ْخِل َوَغْيرِِه َوُتْشرُِكِني ِفي الث َمرِ  -5  بَاب: ِإ

د   َوَعن ييهن  -1175 َن َرييارن لا نَييخا نَينَيياقَيياَل: قَالَييت  األ  ييحل  بَييي  يييَم. قَيياَل:  : اق سا َوانانَييا الَن ا َ إات  َوبيَيي  
كنحل  يفا الَثَمرَقا  قَالنوا: يَاع َنا َوأَطَع َنا.  «َل » رَك  فنونَا ال َمئنونََة َوَنش    . 2325.رواه الب اره:  َيَقالنوا: َ ك 

 بَاب -6
ييما ال َمداينَييةا من  َعيين  رَا اييَص ب ييَن َتييدايٍج  -1176 ثَيييَر أَ   َر َض اب َلَرًعييقَيياَل: كننَييا َأك  ييراه األ    كننَييا ننك 

َييييا ينَرييييابن  َر ضن  َو ا ييييَ حلن األ  َمييييا ينَرييييابن َذلاييييَ  َوَ س  َر ضا  قَيييياَل: َ ما َهييييا منَسييييم ى لاَسيييييددا األ  ني  يَييييةا ما باالَنا ا
يَنا  َوأََما الَيَ تن َوال َوراان  َيَ حل  َيكنن  يَيو َمئايٍ  َ حلن َذلاَ    َيننها َر ضن َوَيس    . 2327.رواه الب اره: . األ 

 بَاب: اْلُمَزاَرَعِة بِالش ْطِر َوَنْحِوهِ  -7

1177-  َ يَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن النَيخا َعاَمييَم َتي بَييَر باَشيي  را َميا َ  ييرن ن  َعين  َعب يدا ال َييها ب ينا عنَمييَر َر ا
َها ني  ما
يَق َم يرٍ مان  مَثٍَر أَو  َدر ٍع  َ َكاَن يينع  اي  أَد َواَجيهن  (4) يٍق  مَثَياننوَن َوس  اإَيَة َوس  يَق َشيعارٍي.   ما يرنوَن َوس  َوعاش 

                                                                                                  
 :وقيم  سبص اليإت الغنحل إذا ا رتسها : قول  مو ص ظفره تا :وقيم     اسحل مو ص ا شر :قيم :بهحل الو دق وبسكو ا (1)

 و يو  عيد كان يف اعا  ية جيتمعون  ي هيون عين  :وقيم  يو  يفرتس السبص الراع   ينفرل اليإت بالغنحل :وقيم  إالالرال يو  اإل
أكثير اليرواق ع ي   يحل البياء ومينهحل مين  :وقيال النيووه  أسيبص  لنًيا إذا أذعيره :يقيال  الرال ييو  الييعر :وقيم  الغنحل  يأك ها السبص

والعيى بعهيهحل أ يا بالو يدق  ريييف وأن الريواب بالثنياق   ا عند الفين  ي   يرتك ك راعي   ياسكنها واأليبن أن العىن من  
 .أسيعت وأ يعت :يقال  التيتانية و و الهياع

 .ه 94  ت: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عوم أبو س مة القرش  الب راه الدي   و.( 2)

( أي مين سيياقه  نيا  وقيد أو ين  نياك سيبت قوليه 3471الب ياره: )( .سياا  يا احلديج يف أ اليج األنبياء من يبيين 3)
 :« و و  يج  عجت الناس من ذل  .  «آمنت بيل 

 .نرفه :أه (4)
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  . 2328.رواه الب اره: 

 بَاب -2

1172-  َ ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن النَييخا ملَ  يَين ييَه َعيينا الكاييراءا  َعيينا اب يينا َعبَيياٍس َر ا
َوَلكايين  قَيياَل:  (1)

رس َلُه ِمْن َأْن يَْأُخَذ َعَلْيِه َخْرجً َأَحدُُكْم َأَخاُه  خَ  (2)َأْن يَْمَنحَ »   . 2335.رواه الب اره:  .«اَمْعُلومً  (3)ايـْ

َِ َوُمَزاَرَعِتِهْم  بَاب: َأْوقَاِف َأْصَحاِب الن ِبي   -9 َوَأْرِ  اْلَخَرا
 َوُمَعاَمَلِتِهمْ 

ييي اماَ   َميييا  َيتَ  َعييين  عنَميييَر  -1179 يييرن ال منس  َ أَنَيييهن قَييياَل: لَيييو َك آتا تينَها بيَييي   يييتن قَير يَيييًة إاَك َقَسيييم  ي 
  . 2334.رواه الب اره: َتي بَيَر.  أَ   اَها َكَما َقَسحَل الَنخا  

 اَمَواتً  ابَاب: َمْن َأْحَيا َأْرضً  -11

د  -1121 َهييا  َعيين  النَييخا ييَ  اهللن َعني  ََحــدن  اَمــْن َأْعَمــَر َأْرًضــ»قَيياَل:  َعيين  َعاإاَشييَة َر ا  لَْيَســْإ َِ
  . 2335.رواه الب اره:  .«فـَُهَو َأَحقع 

َْرِ : أُِقرعَ  َما َأقـَر َ  الل ُه  َوَلْم َيْذُكْر َأَجاًل  -11 َِا قَاَل َربع اَْ  بَاب: ِإ
 فـَُهَما َعَلى تـََراِضيِهَما اَمْعُلومً 

َ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: َأج  َيى -1121 َعنا اب نا عنَمَر َر ا
ين  أَر ضا ال ييَ  عنَميرن  (4) هنيوَل َوالَنَرياَرد ما

َر ضن  وََكيياَن َرسنييولن ال َييها  (5)احل اَجييادا  َهييا  وََكانَييت  األ  ني  ييرَاَ  ال يَيهنييولا ما َلَمييا َظَهييَر َع َييى َتي بَيييَر  أَرَاَل إات 

                                                                                                  
 . و األجرق (1)
و ييو أن يع يييه الشيياق   واآلتيير  ييتص بيييوات األلبييان  كا بيية والريي ة أ ييدإا الع ييية مييثًل  :النيية عنييد العييرب ع ييى وجهيي  (2)

 .ب بنها ويرل امثًل لينتفص 
 .أجرًا :أه (3)
 .اإلترا  من أرض إن أرض: -بالفتن-اعلء  (4)
 .أوله من جبم ط ء :وقيم  و و جبم  تد من اليمن إن أطرام الشا   احلجاد ما ب  عد وجبم السراق (5)



  

 (358) 

َهييا لا َييها َولاَرسنييولاها  ييَ  َظَهييَر َعَ يي  ييرَاَ  ال يَيهنييولا   ا يي اماَ   َوأَرَاَل إات  َهييا  َ َسييأََلت  ال يَيهنييولن َرسنييوَل  َولا  منس  ني  ما
فنييوا َعَمَ َهيا  َوَ نييحل  نار يفن الَثَمييرا   َيَقياَل َ نييحل  َرسنييولن ال َيها  ال َيها  َيا أَن  َيك  نُِقــرعُكْم ِبَهــا »: لاينقاييَر نحل  تا

َنا َِِلَك َما ِشئـْ َل نحل  عنَمرن إاَن  َيي مَ  «َعَلى  َا َ َن َأج    . 2338.رواه الب اره:  (1)اَء َوأَراحَياَء. َيَقر وا تا

ِفي  ايـَُواِسي بـَْعُضُهْم بعضً  بَاب: َما َكاَن ِمْن َأْصَحاِب الن ِبي   -18
 الز رَاَعِة َوالث َمَرةِ 

يرن ب ينن رَا ايٍص: َلَقيد  نَيَهانَيا َرسنيولن ال َيها  َعن  رَا اصا ب نا َتدايٍج  -1128   قَاَل: قَاَل َعمدي  ظنَهيي 
ييٍر َكيياَن بانَييا رَا اًقي : َمييا قَيياَل َرسنيولن ال َييها  (2) اَعين  أَم  ييَو َ ييق؟  قَياَل: َلَعييايا َرسنييولن ال َييها  قين  ييتن    َيهن

يرا َوالَشييعاريا   «َمـا َتْصــنَـُعوَن ِبَمَحـاِقِلُكْم »قَياَل:  ين  الَتم  َو سنييقا ما رنَ يا َع َييى الر بنيصا  َوَع َيى األ  : نينَؤاجا قين  يتن
: َي ًعييي «َل تـَْفَعُلـــوا  اْزَرُعوَهـــا  َأْو َأْزرُِعوَهـــا  َأْو َأْمِســـُكوَها»اَل: قَييي .رواه َوطَاَعيييًة.  اقَييياَل رَا ايييصل: قين  يييتن

   .2339الب اره: 

د  -1128 ييدا النَييخا ييراه َمبَاراَعييهن  َع َييى َعه  ييَ  اهللن َعني هنَمييا أَنَييهن َكيياَن ينك  َوَأ ا  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا
رً بَ  ٍر َوعنَمَر َوعنث َماَن  َويَبيد  َ  اك  َ  نيددَ  َعين  رَا ايصا ب ينا َتيدايٍج: أََن النَيخا ين  إاَميارَقا منَعاوايَيَة  مثن نَيَهيى  ما

اراعا  َعيين  كاييرَاءا ال َمييبَ  َعيين  كاييرَاءا ال َمييبَاراعا   َييَيَ َت اب يينن عنَمييَر إاَن رَا اييٍص  َ َسييأََلهن   َيَقيياَل: نَيَهييى النَييخا  
يدا َرسنيولا ال َيها  يراه َمبَاراَعنَيا َع َيى َعه  يَت أَنَيا كننَيا ننك  َر باَعيياءا   َيَقياَل اب ينن عنَميَر: قَيد  َع ام  َيا َع َيى األ   ا

(3) 
ا. ٍء مان  التدنب  َوباَش  
  .  2344  2343.رواه الب اره:  (4)

دا  َوَعن هن  -1124 يَ   َرسنولا ال َيها  أَنَهن قَاَل: كنن تن أَع َ حلن يفا َعه  َ َتشا يَرد  مثن َر َض  نك  أََن األ 
ييَدَ  يفا َذلاييَ  شيييئً  َعب ييدن ال َييها أَن  َيكنييوَن النَييخا   .  اقَييد  َأ   َر ضا .رواه ملَ  َيكنيين  يَيع َ منييهن   َيتَيييَرَك كاييرَاَء األ 

  . 2345الب اره: 

                                                                                                  
 يي  قرييية  رحييياء بييودن بعيييلء:. وأو يي   ا ييرق شيياطٌ  يير  منهييا إي الشييا  ع ييى الب قيياء   يميياء مو ييص قريييت بالييية احلجيياد (1)

 .الغور بقرب بيت القدس
 .معيًنا :أه (2)
 .مجص ربيص و و اعدول (3)
 . و ما  ر  منه القمن والشعري (4)
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 باب -18

َ : َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1125 ييما ال َبالايَييةا:  اَكيياَن يوًميي   أََن النَييخا يين  أَ   َييدد ن  َوعان ييَدهن َرجنييمل ما حين
ََِن رَبـ ُه ِفــي الـز رِْع  فـََقــاَل لَــُه: َأَلْسـَإ ِفيَمــا ِشـْئَإ  قَــاَل: بـَلَــى   َأن  رجـاًل » ِمــْن َأْهـِل اْلَجن ــِة اْســَتْأ

َفَكـــاَن  (1)الطـ ـْرَف نـََباتُـــُه َواْســـِتَواُؤُه َواْسِتْحَصـــاُدُه  َوَلِكن ــي ُأِحـــبع َأْن َأْزرََع  قَـــاَل: فـَبَـــَذَر  فـَبَـــاَدرَ 
َع يرَا ا : َوال َيها َك  «َأْمثَاَل اْلِجَباِل  فـَيَـُقوُل الل ُه: ُدوَنَك يَا اْبَن آَدَم  فَِ ن ُه َل ُيْشِبُعَك َشْيءس   َيَقياَل األ 

ي   َ  النَيخا     َيإانيَ اأَو  أَن َراراي   اجتَادنهن إاَك قينَرشا يَيابا َدر ٍع  َ َهييا يَنا باَأيب  يَيابن َدر ٍع  َوأََميا حَن ينن  َيَ س  هنحل  َأيب 
 . :2348.رواه الب اره .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
وايرنهن ».دال يف رواية: ( 1)  ( .7519)الب اره: «. َوَ ك 
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(41) 
(1)ِكَتاب الُمَساقاة

 

َكاَن َأْو   اَمْن رََأك َصَدَقَة اْلَماِء َوِهَبَتُه َوَوِصي َتُه َجاِئَزًة َمْقُسومً  :بَاب -1
َر مَ   ْقُسومن َغيـْ

ما ب ييينا َسيييع ٍد  -1126 َ النَيييخا   :قَيييالَ  َعييين  َسيييه  ن يييهن  أنِتا َوَعييين   َاينايييها تنيييَل ل   باَقيييَدٍ  َ َشيييراَب ما
ييَغرن ال َقييو  ا  ييَياخن َعيين  َيَسيياراها   َأيب  َش  َْشــَياخَ   يَــا غُــاَلمُ » : َيَقييالَ   َواأل  َْ َُِن لِــي َأْن ُأْعِطَيــُه ا َمييا   :قَييالَ  « َأتَــْأ

ن َ  أ دً كنن تن  نوثاَر باَفه  ا  ما   . 2351.رواه الب اره: .  ََأع  َاهن إايَاهن   يَا َرسنوَل الَ ها  األا

َا  -1127 يينل   ن ابَييت  لاَرسنييولا ال َييها  قَيياَل: أَنَييهن  َمالاييٍ   ب يينا  َعيين  أَنَيي َشيياقل َلاجا
ه  يفا َلارا  (2)

َاٍء مان  ال بائ را اَليتا يفا  يَت لَبَينينَها  ا ن يهن  َرسنوَل الَ ها   َ ع  ا  َأن  ه  َلارا َوشا َ يَن إاَذا نيَيبََع   ال َقَدَ  َ َشراَب ما
رٍ   ال َقَدَ  مان   ايها  ؟   َوَعَ ى َيَساراها أَبنو َبك  َ    َيَقياَل عنَميرن   َوَعن   َاينايها أَع يرَا ا َع يرَا ا  :َوَتياَم أَن  يينع  ايَيهن األ 

ٍر يَا َرسن  َ اَلياه َعَ ى  َايناها   وَل الَ ها عان َدكَ أَع طا أَبَا َبك  َع رَا ا َ قَيالَ    ََأع  َاهن األ  َْيَمنَ » :مثن َْ َْيَمـَن فَـا َْ  .«ا
   .2352.رواه الب اره: 
 بَاب: َمْن قَاَل ِإن  َصاِحَب اْلَماِء َأَحقع بِاْلَماِء َحت ى يـَْرَوك -8

َل يُْمنَــــُع َفْضــــُل اْلَمــــاِء لُِيْمنَــــَع بِــــِه »قَيييياَل:  سنييييوَل ال َييييها أََن رَ : َعييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -1122
  . 2353.رواه الب اره: . «اْلَكأَلُ 

َل َتْمنَـعُـوا َفْضـَل اْلَمـاِء لَِتْمنَـعُـوا بِـِه َفْضـَل »قَياَل:  َوَعن هن يفا راَوايٍَة: أََن َرسنوَل الَ ها  -1129
  . 2354.رواه الب اره: . «اْلَكَْلِ 

                                                                                                  
 يفوك وجييه لييه «كتيياب السيياقاق» : أولييهودال تييريه يف(: 5/29قييال احلييا ن )الفييتن:  «يف الشييرب».يف رواييية أ  ذر ل ريييين:  (1)

  . إن الرتاجحل اليت  يه تالبها  تع ق با ياء الوات
 .   ما  ألف البيت من احليوان (2)
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 بَاب: اْلُخُصوَمِة ِفي اْلِبْئِر َواْلَقَضاِء ِفيَها -8

عنوٍل  -1191 د   َعن  َعب دا الَ ها ب نا َمس  َحَلَف َعلَـى يَِمـينن يـَْقَتِطـعُ َمْن »قَاَل:  َعن  الَنخا
(1) 

َهـا فَـاِجرس  َلِقـَي الل ـَه َوُهـَو َعَلْيـِه َغْضـ إاَن  َيأَني َبَل ال َيهن  عيان:  «َبانُ ِبَها َماَل اْمـِر ن ُمْسـِلمن  ُهـَو َعَليـْ
َييييا ااحل  مَثَنًييي يييدا ال َيييها َوأَ   يييتَيرنوَن باَعه  يَيييَة  ق ييييًل  االَييييايَن َيش  يييَعجن  َيَقييياَل: َمييييا   77.آل عمييييران: اآل  َش  َ َجييياَء األ 

َييي يَيييةن  َكانَيييت  يا با ث  دا حين َ أنن بالَيييت  َ يييياها اآل  : كنحل  أَبنيييو َعب يييدا اليييَرمح َنا  يفا يييرل يفا أَر ضا اب ييينا َعيييحل  يا   َيَقييياَل يا ئي 
: َما يا شنيهنولل  قَياَل:  «ُشُهوَد َ » : يَيا َرسنيوَل ال َيها  إاذً  «فـََيِمينُـهُ »قين  تن  حَي  ايَف   َييََكَر النَيخا   اقين  يتن

دايَج   َأَني َبَل الَ هن َذلاَ  َ ر دايقً     .2357  2356.رواه الب اره: َلهن.  اَ َيا احلَ 

 بَاب: ِإْثِم َمْن َمَنَع اْبَن الس ِبيِل ِمْن اْلَماءِ  -4

ـــْوَم »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1191 ـــْيِهْم يـَ َثاَلثَـــةس َل يـَْنظُـــُر الل ـــُه ِإَل
ـــِن اْلِقَياَمـــِة َوَل يـُـــزَك يِهْم َوَلُهـــْم َعـــَذابس َألِـــيمس: رَُجـــلس َكـــاَن لَـــُه َفْضـــ ُل َمـــاءن بِـــالط رِيِق َفَمنَـَعـــُه ِمـــْن اْب

ــ َــاَيَع ِإَماًم ــلس ب ــِبيِل  َورَُج ــا  االس  َه ــِه ِمنـْ ــْم يـُْعِط ــا َرِضــَي َوِإْن َل َه ــاُه ِمنـْ ــِ ْن َأْعَط ــُدنـَْيا  َف ــُه ِإل  ِل َل يـَُبايُِع
ـُرُه  َلَقـْد َأْعطَْيـُإ ِبَهـا َكـَذا  َسِخَ   َورَُجلس َأقَاَم ِسْلَعَتُه بـَْعَد اْلَعْصِر فـََقـاَل: َوالل ـِه الـ ِذي َل ِإلَـَه َغيـْ

َقُه رَُجــلس  يَييَة:  «وََكــَذا  َفَصــد  َ قَيييرَأَ َ ييياها اآل  َييا ااحل  مَثَنًييمثن ييدا ال َييها َوأَ   ييتَيرنوَن باَعه  .آل . قَ ايييًل  اإاَن الَيييايَن َيش 
  . 2358 . .رواه الب اره: 77عمران: 

 َسْكِر اََنـَْهارِ  :باب
ييَ  اهللن َعني هنَمييا:َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا الييب بَيري ا . (58) ييَر عان ييَد  أََن َرجنييًل  َر ا ييَن األَن َرييارا َتايَبييحَل الب بَييي  ما
َيرَقا   النَيخد  ييرَا ا احل  ييمَ  (2)سا شا َييا الَن   يقنوَن تا   َ ي ييها  َييَأىَب عَ   َء َ نير  َسيرد ا ال َمييا :ه   َيَقياَل األَن َرييارا   الَيينا َيس 

َتَريييَما عان يييَد  ـــرُ » :لا يييب بَيري ا   َيَقييياَل َرسنيييولن ال َيييها   النَيييخد  َات  ـــى   ثُـــم  أَ اْســـِق يَـــا زُبـَيـْ ْرِســـِل اْلَمـــاء ِإَل
يييَت األَن َريييارا «َجـــاِر َ  يييهن َرسنيييولا ال َيييها َن َعَمتاييي َ أَن  َكييياَن اب ييي : َيَقيييالَ  ه  .  َيَغها َ قَيييالَ  .  َيتَي َيييَوَن َوج   :مثن

                                                                                                  
 .يس ت :أه (1)
 .بسكون الراء   د ا شر او   مسايم الاء -بكسر أوله-الشرا  ( 2)
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ِْ اْلَمـاءَ اسْ » ُر  ثُـم  اْحـِب يرن  (1).«ت ـى يـَْرِجـَع ِإلَـى اْلَجـْدرِ   حَ ِق يَا زُبـَيـْ يتن  : َيَقياَل الب بَييي  سا َوال َيها إاَند أَل  
يينَيهنحل   :َ ييياها اآليَييَة نَيبَلَييت  سا َذلايي َ  ننييوَن َ ييَن حينَكدمنييوَك  ايَمييا َشييَجَر بَييي  .النسيياء:    َييلَ َوَربدييَ  كَ يينؤ ما

  .2359.رواه الب اره:  . 65
 بَاب: َفْضِل َسْقِي اْلَماءِ  -5

َوَعن ييهن  -1198
(2)  أََن َرسنييوَل ال َييها :  :َنــا رَُجــلس يَْمِشــي  فَاْشــَتد  َعَلْيــِه اْلَعطَــُش  »قَيياَل بـَيـْ

ــرً  ــَزَل بِئـْ َِا ُهــَو ِبَكْلــبن يـَْلَهــُث  افـَنَـ ــِ  ََ َف َهــا  ثُــم  َخــَر َفَشــِرَب ِمنـْ
ــَركيَْأُكــُل ال (3) ِمــْن اْلَعطَــِش   (4)ثـ 

ْلـَب  فـََقاَل: َلَقْد بـََلَِّ َهَذا ِمْثُل ال ِذي بـََلَِّ ِبي  َفَمأَلَ ُخف ُه ثُم  َأْمَسَكُه بِِفيـِه  ثُـم  رَِقـَي َفَسـَقى اْلكَ 
يرً قَالنوا: يَا َرسنوَل الَ ها  َوإاَن لََنا يفا ال بَيَهاإاحلا أَ  «َفَشَكَر الل ُه َلُه فـََََّفَر َلهُ  ِفـي ُكـل  َكبِـدن َرْطبَـةن »  قَياَل: اج 

  . 2363.رواه الب اره:  .«َأْجرس 

 بَاب: َمْن رََأك َأن  َصاِحَب اْلَحْوِ  َأِو اْلِقْربَِة َأَحقع ِبَمائِهِ  -6

د   َوَعن ه  -1198 ُِوَدن  رَِجـاًل »قَاَل:  َعن  الَنخا َ ي   َعـْن َحْوِضـ َوال ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه  ََ
ِبِل َعْن اْلَحْو ِ    . 2367.رواه الب اره:  .«َكَما تَُذاُد اْلََّرِيَبُة ِمْن اإْلِ

د    َوَعن يييهن  -1194 ـــُر »قَييياَل:  َعييين  النَيييخا ـــِة َوَل يـَْنُظ ـــْوَم اْلِقَياَم ـــْم الل ـــُه يـَ َـــةس َل يَُكل ُمُه َثاَلث
ــا ُأْعِطــيَ  ِإلَــْيِهْم: رَُجــلس َحَلــَف َعَلــى ِســْلَعةن َلَقــْد ُأْعِطــيَ  ــَر ِمم  ِِبس  َورَُجــلس َحَلــَف  ِبَهــا َأْكثـَ َوُهــَو َكــا

ــَع َفْضــَل َمــاءن فـَيَـُقــوُل  بَــةن بـَْعــَد اْلَعْصــِر لِيَـْقَتِطــَع ِبَهــا َمــاَل رَُجــلن ُمْســِلمن  َورَُجــلس َمَن ِِ َعَلــى يَِمــينن َكا
  . 2369.رواه الب اره: . «تـَْعَمْل يََدا َ الل ُه: اْليَـْوَم َأْمنَـُعَك َفْضِلي َكَما َمنَـْعَإ َفْضَل َما َلْم 

 

                                                                                                  
 (.وجب  به السهي    رال احلواجب اليت تبَ الاءال :وقيم  و و ما و ص ب  شربات الن م كاعدار   و السناق( )1)
  ..أه: عن أ   ريرق  (2)
 . ر  لسانه من التعت أو الع   :أه (3)
 .ه و الرتاب الند (4)
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 بَاب: َل ِحَمى ِإل  ِلل ِه َوِلَرُسوِلِه  -7

َل ِحَمــــى ِإل  لِل ــــِه »قَيييياَل:  قَيييياَل: إاَن َرسنييييوَل ال َييييها  َعيييين  الَرييييع تا ب يييينا َجثَاَمييييَة  -1195
  . 2375.رواه الب اره:  (1).«َوِلَرُسوِلهِ 

َنـَْهارِ بَاب: ُشْرِب ال -2 َْ  ن اِ، َوالد َواب  ِمْن ا

رس  »قَيياَل:  أََن َرسنييوَل ال َييها : َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1196 ــُل ِلَرُجــلن َأْجــرس  َوِلَرُجــلن ِســتـْ اْلَخْي
َن َأْو  َوَعلَــى رَُجــلن ِوْزرس: فََأم ــا ال ــِذي لَــُه َأْجــرس  فـََرُجــلس رََبَطَهــا ِفــي َســِبيِل الل ــِه  فََأطَــاَل ِبَهــا ِفــي َمــْر

ــْو َأن ــُه  (2)َرْوَضــةن  َفَمــا َأَصــاَبْإ ِفــي ِطَيِلَهــا ــُه َحَســَناتن  َوَل َِ َأْو الر ْوَضــِة َكانَــْإ َل َِِلــَك ِمــْن اْلَمــْر
ْو َأنـ َهـا َكانَـْإ آثَارَُهـا َوَأْرَواثـَُهـا َحَسـَناتن لَـُه  َولَـ (4)َأْو َشـَرفـَْيِن  اَشـَرفً  (3)انـَْقَطَع ِطيَـُلَهـا  فَاْسـتَـن إْ 

. َورَُجـلس  َِلِـَك َحَسـَناتن لَـُه  َفِهـَي لِـَذِلَك َأْجـرس  َمر ْت بِنَـَهرن َفَشرَِبْإ ِمْنُه  َوَلْم يُرِْد َأْن َيْسِقَي َكـاَن 
َْ َحق  الل ِه ِفـي رِقَاِبَهـا  َوَل ظُُهورَِهـا  َفِهـَي لِـَذِلَك ِسـ (5)اَوتـََعفعفً  ارََبَطَها تَّنيً  . َورَُجـلس ثُم  َلْم يـَْن رس تـْ
ْســاَلِم  ارََبَطَهــا َفْخــرً  َْهــِل اإْلِ َــاًء َونِــَواًء َِ ــَك ِوْزرس  (6)َورِي َِِل َعيين   َوسنييئاَم َرسنييولن ال َييها  «َفِهــَي َعَلــى 

ِ ُة:»احل نمنرا   َيَقاَل:  َما أُْنِزَل َعَلي  ِفيَها َشْيءس ِإل  َهِذِه اْْليَـُة اْلَجاِمَعـُة اْلَفـا
(7)  َقـاَل َفَمـْن يَـ ْعَمـْل ِمثـْ

رً  َِر ةن َشر   اَِر ةن َخيـْ َقاَل    . 2371  .رواه الب اره: 8-7.البلبلة:  .«يـََرهُ  ايـََرُه َوَمْن يـَْعَمْل ِمثـْ

 
 

                                                                                                  
 .  1291 يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  و و طرم من  ديج سيأِت يف اعهال/ باب: أ م الدار يبيتون/  : .( 1)
 .يه  ربط به ويقال له طول بالواو الفتو ة احلبم ال :أه (2)
 . قمص :وقيم   رعى :وقيم  أه لتمر  : سن (3)
 .الشرم ما عل من األرض :وقيم  أو ط ًقا أو ط ق   أه شوطًا أو شوط  (4)
 .و   الكف عما ك حيم  ط ًبا ل عفة :أه (5)
 .معالاق  حل :أه (6)
 .النفرلق :أه (7)
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 بَاب: بـَْيِع اْلَحَطِب َواْلَكَْلِ  -9

يفا َمغ ييَنحٍل  لا ال َيها َميَص َرسنييو  (1)اأَنَيهن قَيياَل: َأيَبيب تن َشييارا ً  َعين  َع ايي د ب ينا َأ ا طَالاييٍت  -1197
ٍر  قَيييياَل: َوأَع  َييييايا َرسنييييولن ال َييييها  َ  بَييييد  ييييَرد   ََأخَن تينهنَمييييا يوًميييي اَشييييارا ً  ييَييييو  يييين   اأنت  ييييٍم ما عان ييييَد بَييييابا َرجن
رً  َن َرارا  َوأَنَا أنرايدن أَن  َأمح اَم َعَ ي هاَما إاذ تا نين  ااأل  َبايَعهن  َوَمعا  يَباإا ل مان  بَي ا قَييي  يَتعاَ  بايها َع َيى ألا َقياَع   ََأس 

نَييةل  ييَربن يفا َذلاييَ  ال بَيي ييتا  َمَعييهن قَييي  ن َ اييتا َيش 
َولايَمييةا  َاطاَمييَة  َومَح ييبَقن ب يينن َعب ييدا ال

: َأَك يَييا مَح ييبن  (2)  َيَقالَييت 
لا ش رنما النيدَواءا 
يناَمتَيهنمَ  (3) َا  (4)ا  َيثَاَر إالَي هاَما مَح بَقن باالَسي فا  َ َجيَت َأس  يَرإن ين   (5)َوبَيَقيَر َتَوايبا َ َأَتيَي ما مثن

َييا. قَيياَل َع ايي ؟  َبالاإا َ ال َييها : َأك  َوعان ييَدهن َدي ييدن ب يينن َ اراثَييَة    َيَنظَيير تن إاَن َمن ظَييٍر أَ  ظََعيي ا   َأَ َيي ييتن نَييخا
َبَيَر  َ َ رََ  َوَمَعهن َدي دل   َان  ََ ق تن مَ  بَير  نهن اخل  َعهن  َ َدَتَم َعَ ى مَح بََق   َيتَيَغَيَن َعَ ي ها   َيَر َيَص مَح يبَقن َبَريرَهن  ََأت 

بَاإا .  َيَرَجَص َرسنولن الَ ها  قارن َ َن َترََ  َعيني هنحل   َوَذلايَ  قَيب يَم َت يراميا  َوقَاَل: َ م  أَني تنحل  إاَك َعبايدل آلا يينَقه 
را.  َم    . 2375.رواه الب اره: اخل 

(6)اب: اْلَقطَاِئعِ بَ  -11
 

َا ب ييييينا َماالاييييي ا  -1192 يييييَري نا   َيَقالَيييييت   قَييييياَل: أَرَاَل النَيييييخا   َعييييين  أَنَييييي ييييين  ال َبي  أَن  يينق  ايييييَص ما
ث َم اَلياه  ينق  اصن لََنا  قَاَل:  رايَن ما َواناَنا مان  ال منَهاجا : َ َن  ينق  اَص إلاات  َن َرارن  (7)ًة َستَـَرْوَن بـَْعِدي َأثـَـرَ »األ 

  . 2376.رواه الب اره:  .«فَاْصِبُروا َحت ى تـَْلَقْوِني

 
                                                                                                  

 .أه ناقة (1)
 .جارية  غ  :أه (2)
 (.مجص ناوية و   الناقة السمينة :والنواءأه ناقة  )  مجص شارم :الشرم (3)
 .ق عها :أه (4)
 .وأيبم البقر التوسص  شقها :أه (5)
 . و  سوي  اإلما  شيًئا لن يراه أ ًل  (6)
أثر ع يكحل بأمور الدنيا ويفهم ع ييكحل أه يست   و اكستئثار :قال األد ره  أثرق بهحل ا مبق وسكون الثاء وبفتيهما أيًها (7)

 .تريكحل
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 بَاب: الر ُجِل َيُكوُن َلُه َمَمر  َأْو ِشْربس ِفي َحاِئ ن َأْو ِفي َنْخلن  -11

ييَ  اهللن َعني هنَمييا -1199 :  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر َر ا َمــْن »يَيقنييولن
بـَْعَد َأْن تـُـَؤبـ رَ  ابـَْتاَع َنْخاًل 

َولَـُه َمـالس  افـََثَمَرتـَُهـا لِْلبَـاِئِع ِإل  َأْن َيْشـَتِرَط اْلُمْبتَـاُع  َوَمـْن ابـْتَـاَع َعْبـدً  (1)
  . 2379.رواه الب اره:  .«َفَمالُُه لِل ِذي بَاَعُه ِإل  َأْن َيْشَتِرَط اْلُمْبَتاعُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .الت قين : و( .التأبري  1)
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(48) 

 اِلْسِتْقَرا ِ  ِكَتاب ِفي
 ِْ يُوِن َواْلَحْجِر َوالتـ ْفِلي  َوَأَداِء الدع

 بَاب: َمْن َأَخَذ َأْمَواَل الن اِ، يُرِيُد َأَداَءَها َأْو ِإْتاَلفـََها -1

د   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1111 َمـْن َأَخـَذ َأْمـَواَل الن ـاِ، يُرِيـُد َأَداَءَهـا َأد ك »قَياَل:  َعن  النَيخا
َلَفُه الل هُ    . 2387.رواه الب اره:  .«الل ُه َعْنُه  َوَمْن َأَخَذ يُرِيُد ِإْتاَلفـََها َأتـْ

 بَاب: َأَداِء الد ْينِ  -8

د  َعيين  َأ ا َذر   -1111 َمــا »قَيياَل:  - ايَيع يي ا أ ييدً  -َمييا أَب َرييَر    َي َ قَيياَل: كنن ييتن َمييَص النَييخا
ََِهبً ُأِحبع َأن ُه َتَحو َل لِ  َ  «لِـَدْينن  (1)ُأْرِصـُدهُ  ا  يَْمُكُث ِعْنِدي ِمْنُه ِديَنارس فـَْوَ  َثاَلثن  ِإل  ِديَنارً اي  مثن

َقـَلعــوَن  ِإل  َمــْن َقــاَل بِاْلَمــاِل َهَكــَذا َوَهَكــَذا  َوقَِليــلس َمــا ُهــمْ » قَيياَل: َْ َْكثَــرِيَن ُهــْم ا َْ  َوقَيياَل: «ِإن  ا
ييَر بَعايييٍد َ َسييماع تن يَبييو  ً  َو َيَقييَد َ  «َمَكانَــكَ » لَييهن:اَتيي  َ ذََكيير تن قَيو  َمَكانَــَك َحت ــى »    َييَأَرل تن أَن  آ ايَييهن  مثن

: يَا َرسنوَل الَ ها  اَلياه يَاع تن   «آتَِيكَ   قَياَل: -أَو  قَاَل: الَريو تن الَيياه يَاع يتن   - َيَ َما َجاَء قين  تن
: نَيعَ  «َوَهْل َسِمْعَإ » َأتَاِني ِجْبرِيُل َعَلْيِه الس ـاَلم  فـََقـاَل: َمـْن َمـاَت ِمـْن أُم تِـَك َل » حل   قَاَل:قين  تن

   .2388.رواه الب اره: . «قَاَل: نَيَعحل  َدَخَل اْلَجن َة. قـُْلُإ: َوِإْن فـََعَل َكَذا وََكَذا   اُيْشِرُ  بِالل ِه شيئً 

 بَاب: ُحْسِن اْلَقَضاءِ  -8

َ  َعيين  َجييابارا  -1118 ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: أَ َيي ييتن النَييخا دا  ب يينا َعب ييدا ال َييها َر ا ييجا َو نييَو يفا ال َمس 
. «َصل  رَْكَعتَـْينِ »   َيَقاَل: ىً  ني وََكاَن يا َعَ ي ها َلي نل   َيَقَهايا َودَاَليا

(2)
  . 2394.رواه الب اره:  

                                                                                                  
 .أرقبه :أه (1)
  .1552.وانظر: كتاب البيوع/ باب: شراء الدواب واحلمري/  : ( 2)



  

 (367) 

 ابَاب: الص اَلِة َعَلى َمْن تـََرَ  َديـْنً  -4

َ : َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1118 نـَْيا  (1)َما ِمْن ُمْؤِمنن ِإل  َوَأنَا َأْوَلى»قَياَل:  أََن الَنخا بِـِه ِفـي الـدع
ــَرُءوا ِإْن ِشــْئُتْم:  ــْن َأنـُْفِســِهمْ َواْْلِخــَرِة  اقْـ ــاْلُمْؤِمِنيَن ِم ــْؤِمنن   6.األ ييباب:  الن ِبــيع َأْوَلــى ِب فَأَيعَمــا ُم

.رواه  .«فـَْليَـْأتِِني  فَأَنَـا َمـْوَلهُ  اَأْو َضـَياعً  افـَْلَيرِْثُه َعَصَبُتُه َمْن َكانُوا  َوَمْن تـََرَ  َديـْنً  َوتـََرَ  َماًل  َماتَ 
   .2399الب اره: 
ْن ِفى اْلبَـْيِع َواْلَقْرِ  َواْلَوِديَعِة فـَْهَو َأَحقع  :باب َِا َوَجَد َماَلُه ِعْنَد ُمْفِل ِإ

 بِهِ 
لن َأْو َمـــْن َأْدَرَ  َمالَـــُه بَِعْينِـــِه ِعْنـــَد رَُجـــ» :قَييياَل َرسنيييولن ال َييها  قَيياَل:  نَريي يييرََق .َعيين  َأ ا  (54)

 َْ   .2452.رواه الب اره:  . «  فـَْهَو َأَحقع بِِه ِمْن َغْيرِهِ ِإْنَسانن َقْد َأفْـَل

َهى َعْن ِإَضاَعِة اْلَمالِ  -5  بَاب: َما يـُنـْ

 (2)ِإن  الل ــــَه َحــــر َم َعَلــــْيُكْم: ُعُقــــو َ »: غاييييريَقا ب يييينا شنييييع َبَة قَيييياَل: قَيييياَل النَييييخا  َعيييينا ال من  -1114
ــاِت  َوَوْأَد اْلبَـنَــاِت  ُم َه َْ ــَرَة السعــَؤاِل  َوِإَضــاَعَة  (3)ا ــاَل  وََكثـْ ــاِت. وََكــرَِه َلُكــْم: ِقيــَل َوَق َوَمنَــَع َوَه

(4)اْلَمالِ 
   .2458.رواه الب اره: . «

 
 
 

                                                                                                  
 أه: أ ق.( 1)
 .والعق أيًها الق ص  وأيب ه من العق و و الشق ودنه ومعناه  العريان :العقوا (2)
 . نهن أ ياءوأيب ه ل  قت هن :أه (3)
 .الال  نا احليوان :وقيم   رك القيا  ع يه :وقيم   و انفاقه يف احلرا  (4)
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 ِكَتاب اْلُخُصوَماتِ 
ْشَخاِ: َواْلُخُصوَمِة بـَْيَن اْلُمْسِلِم َواْليَـُهودِ  -1  بَاب: َما يُْذَكُر ِفي اإْلِ

يييعنوٍل  -1115 د  قَييياَل: يَاع يييتن رجيييًل  َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َمس  ييين  النَيييخا  قَييييرَأَ آيَيييًة يَاع يييتن ما
تن بايَييداها   َأَ  َل َيَهييا   ََأَتييي  ِكاَلُكَمــا ُمْحِســنس َل َتْخَتِلُفــوا  فَــِ ن  »   َيَقيياَل:  َيي ييتن باييها َرسنييوَل ال َييها تا

َلُكْم اْختَـَلُفوا فـََهَلُكوا   . 2415.رواه الب اره:  .«َمْن َكاَن قـَبـْ

ين   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1116 ي اماَ   َوَرجنيمل ما ين  ال منس  : َرجنيمل ما َتَت َرجنَلنا ال يَيهنيولا  قَاَل: اس 
(1) 

َعَ ى ال َعاَلماَ    َيَقياَل ال يَيهنيولاه : َوالَيياه ايب ي ََفى منوَسيى َع َيى  اقَاَل ال منس  احلن: َواَلياه ايب  ََفى حممدً 
يييولاه  إاَن ال يييولاهد   َيييَيَ َت ال يَيهن يييَه ال يَيهن ييي احلن يَيييَدهن عان يييَد َذلايييَ   َيَ  َيييحَل َوج  د ال َعييياَلماَ    َيَر َيييَص ال منس    نَيييخا

يي احلا   َييَدَعا النَييخا   ييرا ال منس  ييراها َوأَم  يين  أَم  َييا َكيياَن ما بَيرَهن  ا بَيرَهن   َيَقيياَل   َييَأت  يي احَل  َ َسييأََلهن َعيين  َذلاييَ   َييَأت  ال منس 
ُق َمَعُهـْم  فَـَأُكوُن َل ُتَخيـ ُروِني َعَلى ُموَسى  فَِ ن  الن اَ، َيْصَعُقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة  فََأْصـعَ »: الَنخا  

َِا ُموَســـى بَـــاِطشس  َأو َل َمـــْن يُِفيـــُق  فَـــِ 
َجانِـــَب اْلَعـــْرِش  فَـــاَل َأْدِري َأَكـــاَن ِفـــيَمْن َصـــِعَق فََأفَـــاَ   (2)

   .2411.رواه الب اره: . «قـَْبِلي  َأْو َكاَن ِمم ْن اْسَتثـَْنى الل هُ 
ــُروا بـَــْيَن اََنِْبَيــاءِ » : َقيياَل النَييخا   يَ  َل:قَييا َسييعايٍد  َعيين  َأ ا .َويفا راَوايَييٍة  (55) .رواه  . «لَ ُتَخيـ 

  .2412الب اره: 

1117-  ٍَ َ َ َجيييَري نا  قاييييَم: َمييين   َيَعيييَم َ يييَيا  (3)َرضَ  اأََن يَيهنولاي ييي: َعييين  أَنَييي رَأ َس َجارايَيييٍة بيَييي  
ييَي ال يَيهنييولاه   َيياع تَيَرَم   َييَأَمَر باييها بايي ا  أَ نييَلنل  أَ نييَلنل  َ ييَن يندييَ  ال يَيهنييولاه    ييَها   َأنتا َمييَأت  بارَأ سا  ََأو 

َ َ َجَري نا.  الَنخا     . 2413.رواه الب اره:  َيرنَض رَأ سنهن بَي  

                                                                                                  
َا َشي ًئا َكراَ هن  .وقص يف رواية سبت ذل  وأوله:( 1) َنَما يَيهنولاه؟ يَيع راضن سا  َعَتهن أنع  اَ  تا  ( .3414. )الب اره: بَييي 
 يد.والب   األتي القوه الشد  متع ق به :أه (2)
 .لا :أه (3)
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 بَاب: َكاَلِم اْلُخُصوِم بـَْعِضِهْم ِفي بـَْع ن  -8

يييييَعجا  َيَقيييييَدَ  قريبًييييي -1112 َش  يييييما َوذََكيييييَر  ايييييي (1)اَ يييييدايجن األ  ييييين  أَ   يييييمل ما يييييَو َوَرجن َتَريييييحَل  ن ها أَنَيييييهن ات 
َرَمو َت  ويفا  ياها الَروايَةا قَاَل: إانَهن  نَو َويهنولاه؟.    . 2417  2416.رواه الب اره: َ ه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 . 1595/ باب: اخلرومة يف البئر والقهاء  يها/  : الساقاقانظر كتاب .( 1)
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(44) 

 ِكَتاب اللعَقَطةِ 
َِا َأْخبَـَرُه َربع اللعَقطَِة بِاْلَعاَلَمِة َدَفَع ِإلَْيهِ  -1  بَاب: ِإ

قَييياَل: َوَجيييد تن يبنيييرَقً  َعييين  أنَ د ب ييينا َكع يييٍت  -1119
(1)  َ اإَيييةن لاينَييياٍر   َأَ َيي يييتن النَيييخا   ايَهيييا ما

ــْوًل » َيَقيياَل:  ــا َح «َعر فْـَه
َ أَ َيي تنييهن  َيَقيياَل:  َيَعرَ ي تينَهييا َ ييو ًك  (2) ييد  َميين  يَيع را ينَهييا  مثن ــا َحــْوًل »   َي َييحل  َأجا  «َعر فْـَه

َ أَ َيي تنييهن ثلثًيي َيَعرَ ي   ييد  َميين  يَيع را ينَهييا  مثن اْحَفــْظ ِوَعاَءَهــا  َوَعــَدَدَها  َووَِكاَءَهــا  فَــِ ْن » َيَقيياَل:  اتينَهييا  َي َييحل  َأجا
   .2426.رواه الب اره:  .«َجاَء َصاِحبـَُها  َوِإل  فَاْسَتْمِتْع ِبَها

َِا َوَجَد َتْمَرًة ِفي الط رِيقِ  -8  بَاب: ِإ

د    ا  نَريي ييرََق َعيين  أَ  -1111 ــَرَة »قَيياَل:  َعيين  النَييخا ــي  فََأِجــُد الت ْم ــى َأْهِل ــُب ِإَل َنـَْقِل ِإن ــي ََ
.رواه الب ييياره:  .«َســـاِقطًَة َعَلـــى ِفَراِشـــي  فََأْرفـَُعَهـــا ِْلُكَلَهـــا  ثُـــم  َأْخَشـــى َأْن َتُكـــوَن َصـــَدَقًة فَأُْلِقيَهـــا

2432.    
ِْنن  َل ُتْحتَـَلُب َماِشَيةُ  :باب  َأَحدن بََّْيِر ِإ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا:َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر . (56) ــَبن  َأَحــدس » :قَييالَ  أََن َرسنييوَل ال َييها  َر ا لَ َيْحُل
ــُه فـَيـُْنتَـ  ــُربـَُتُه فـَُتْكَســَر ِخَزانـَُت ــْؤَتى َمْش ــِه  َأُيِحــبع َأَحــدُُكْم َأْن تـُ ِِْن ــِر ِإ ــِر ن بََّْي ــَيَة اْم ــَل طََعاُمــهُ َماِش   َق

ِْنِــهِ  .رواه  . «فَِ ن َمــا َتْخــُزُن َلُهــْم ُضــُروُع َمَواِشــيِهْم َأْطِعَمــاتِِهْم  فَــالَ َيْحلُــَبن  َأَحــدس َماِشــَيَة َأَحــدن ِإل  بِِ 
  .2435الب اره: 

 

                                                                                                  
 .ترقة مربوطة :أه (1)
 أه: سنة.( 2)
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(45) 

 ِكَتاب اْلَمظَاِلِم 
 ِفي اْلَمظَاِلِم َواْلََّْصبِ 

 بَاب: ِقَصاِ: اْلَمظَاِلمِ  -1

راهد  -1111 َِا َخَلــَص اْلُمْؤِمُنــوَن ِمــْن »قَيياَل:  َعيين  َرسنييولا ال َييها   َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  ِإ
نـَْيا  َحت ـ ـنَـُهْم ِفـي الـدع َِا الن اِر ُحِبُسوا بَِقْنَطَرةن بـَـْيَن اْلَجن ـِة َوالن ـاِر  فـََيتَـَقاصعـوَن َمظَـاِلَم َكانَـْإ بـَيـْ ى ِإ

بُوا  ََحـُدُهْم ِبَمْسـَكِنِه ِفـي  (1)نـُقعوا َوُهذ  ُْ ُمَحم ـدن بِيَـِدِه  ََ َن َلُهْم بِـُدُخوِل اْلَجن ـِة  فـََوالـ ِذي نـَْفـ ِِ ُأ
نـَْيا   . 2445.رواه الب اره: . «اْلَجن ِة َأَدلع ِبَمْنزِِلِه َكاَن ِفي الدع

  18. ول: اِلِمينَ َأَل َلْعَنُة الل ِه َعَلى الظ  بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -8

يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: يَاع يتن َرسنيوَل ال َيها  -1118 :  َعنا اب نا عنَميَر َر ا ِإن  الل ـَه يُـْدِني »يَيقنيولن
َِْنَب َكَذا  فـَيَـُقـ (2)اْلُمْؤِمَن  فـََيَضُع َعَلْيِه َكنَـَفهُ  َِْنَب َكَذا  َأتـَْعِرُف  وُل: َوَيْستـُُرُه  فـَيَـُقوُل: َأتـَْعِرُف 

ــي  ــَك ِف ــاَل: َســتَـْرتـَُها َعَلْي ــَك  َق ــي نـَْفِســِه َأن ــُه َهَل ــِه  َورََأك ِف ــر رَُه ِبُذنُوِب َِا قـَ ــْم َأْي َرب   َحت ــى ِإ نـََع
ـــوُل  ـــاِفُق  فـَيَـُق ـــاِفُر َواْلُمَن ـــا اْلَك ـــاَب َحَســـَناتِِه. َوَأم  ـــْوَم  فـَيـُْعَطـــى ِكَت ـــَك اْليَـ ـــا َل َـــا َأْغِفُرَه نـَْيا  َوَأن ـــدع ال

 ََْ .رواه .  18. يييول:  «َهـــُؤَلِء ال ـــِذيَن َكـــَذبُوا َعَلـــى رَب ِهـــْم َأَل َلْعَنـــُة الل ـــِه َعَلـــى الظ ـــاِلِمينَ ْشـــَهاُد: ا
   .2441الب اره: 

 بَاب: َل َيْظِلُم اْلُمْسِلُم اْلُمْسِلَم َوَل ُيْسِلُمهُ  -8

ِلُم َأُخـــــو اْلُمْســـــِلِم  َل َيْظِلُمـــــُه َوَل اْلُمْســـــ» قَييييياَل: : أََن َرسنيييييوَل ال َيييييها َوَعن يييييهن  -1118
ََ الل ـ ََ َعـْن ُمْسـِلمن ُكْربَـًة فـَـر  ُه ُيْسِلُمُه  َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن الل ُه ِفي َحاَجِتِه  َوَمـْن فـَـر 

                                                                                                  
 .أت روا ويبفوا :أه (1)
 .يسرته  ل يفهيه :أه (2)
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ــتَـَر ُمْســِلمً  ــْن َس ــِة  َوَم ــْوِم اْلِقَياَم ــاِت يـَ ــْن ُكُرَب ــًة ِم ــُه ُكْرَب ــتَـرَ  اَعْن ــةِ َس ــْوَم اْلِقَياَم .رواه الب يياره:  .«ُه الل ــُه يـَ
2442  .  

 اَأْو َمْظُلومً  ابَاب: َأِعْن َأَخاَ  ظَاِلمً  -4

1114-  ٍَ قَيالنوا: يَيا  «اَأْو َمْظُلوًمـ ااْنُصْر َأَخاَ  ظَاِلمً »: قَاَل: قَاَل َرسنولن ال َيها  َعن  أََن
ــهِ »  قَيياَل: ا  َ َكي ييَف نَين رنييرنهن ظَالاًميياَرسنييوَل ال َييها  َ ييَيا نَين رنييرنهن َمظ  نوًميي ــْوَ  يََدْي .رواه الب يياره:  .«تَْأُخــُذ فـَ

2444  .  

 بَاب: الظعْلُم ظُُلَماتس يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  -5

د  -1115 َ  اهللن َعني هنَما  َعن  الَنخا  .«الظعْلُم ظُُلَمـاتس يـَـْوَم اْلِقَياَمـةِ »قَاَل:  َعنا اب نا عنَمَر َر ا
  . 2447.رواه الب اره: 

بَاب: َمْن َكاَنْإ لَُه َمْظَلَمةس ِعْنَد الر ُجِل َفَحل َلَها َلُه  َهْل يـُبَـي ُن  -6
 َمْظَلَمَتُه 

ــْن »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1116 ــِه ِم َِخي ــُه َمْظَلَمــةس َِ ــْن َكانَــْإ َل َم
ــُه َعَمــلس ِعْرِضــِه َأْو َشــْيءن فَـ  ــاَن َل ــمس  ِإْن َك ــارس َوَل ِدْرَه ــَل َأْن َل َيُكــوَن ِديَن ــْوَم  قـَْب ــُه اْليَـ ــُه ِمْن ْلَيَتَحل ْل

ــُه َحَســَناتس ُأِخــَذ ِمــْن َســي َئاِت َصــاِحِبِه َفُحِمــَل  ــْم َتُكــْن َل ــْدِر َمْظَلَمِتــِه  َوِإْن َل ــُه بَِق َصــاِلحس ُأِخــَذ ِمْن
   .2449.رواه الب اره: . «َعَلْيهِ 

َْر ِ  ابَاب: ِإْثِم َمْن ظََلَم شيئً  -7  ِمْن اَْ

َْرِ  »يقييول:  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َسييعايدا ب يينا َدي ييٍد  -1117 َْ َمــْن ظََلــَم ِمــْن ا
  . 2452.رواه الب اره:  .«طُو َقُه ِمْن َسْبِع َأَرِضينَ  اشيئً 

ييَ  اهللن عَ  -1112 َْرِ  شــيئً »: ني هنَمييا قَيياَل: قَيياَل النَييخا  َعيينا اب يينا عنَمييَر َر ا  اَمــْن َأَخــَذ ِمــْن اَْ
  . 2454.رواه الب اره: . «بََّْيِر َحق ِه  ُخِسَف بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلى َسْبِع َأَرِضينَ 
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َن ِإْنَسانس ِْلَخَر شيئً  -2 ِِ َِا َأ  َجازَ  ابَاب: ِإ

قي ييرَانا إاَك   َيَقيياَل: إاَن َرسنييوَل ال َييها  اٍ  يَييأ كن نوَن َم ييرً أَنَييهن َمييَر باَقييو   َوَعن ييهن  -1119 نَيَهييى َعيين  اإل ا
َتأ ذاَن الَرجنمن مان كنحل  َأَتاهن.     .2455.رواه الب اره: أَن  َيس 

  .254.البقرق: َوُهَو أََلدع اْلِخَصامِ بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -9

د َعن  َعاإاَشَة رَ  -1181 َها  َعن  الَنخا َ  اهللن َعني  َلَـدع » قَاَل:  ا َْ ِإن  َأبـَََّْ  الر َجاِل ِإَلى الل ـِه ا
(1)اْلَخِصمُ 

  . 2457.رواه الب اره: . «

 بَاب: ِإْثِم َمْن َخاَصَم ِفي بَاِطلن َوُهَو يـَْعَلُمهُ  -11

َهيييا َعييين  أن د َسيييَ َمَة  -1181 يييَ  اهللن َعني  د  َر ا َر ايييها   َدو َ  النَيييخا يييَص تنرنيييوَمًة بابَيييابا  نج    أَنَيييهن يَا
ِإن َمــا َأنَـا َبَشــرس  َوِإنـ ُه يَــْأتِيِني اْلَخْصــُم  فـََلَعـل  بـَْعَضــُكْم َأْن َيُكـوَن َأبـْلَــَِّ ِمــْن »َ َ يرََ  إالَيي هاحل    َيَقيياَل: 

َضْيُإ َلُه ِبَحق  ُمْسـِلمن  فَِ ن َمـا ِهـَي ِقْطَعـةس بـَْع ن  فََأْحِسُب َأن ُه َصَدَ   فََأْقِضَي َلُه ِبَذِلَك  َفَمْن قَ 
رُْكَها   . 2458.رواه الب اره:  .«ِمْن الن اِر  فـَْلَيْأُخْذَها َأْو لَِيتـْ

َِا َوَجَد َماَل ظَاِلِمهِ  -11  بَاب: ِقَصاِ: اْلَمْظُلوِم ِإ

ٍر  -1188 بَييَة ب يينا َعيياما د  َعيين  عنق  َعثيننَييا   َينَين ييبالن باَقييو ٍ  َك يَيق رنونَييا  : قَيياَل: قين  نَييا لا نَييخا إانَييَ   َيبي 
ــْم ِبَمــا يـَْنَبَِّــي لِلض ــْيِف فَــاقْـبَـُلوا  فَــِ ْن لَــْم »َ َمييا  َيييَرد  ايييها   َيَقيياَل لَنَييا:  ِإْن نـَــَزْلُتْم بَِقــْومن  فَــأُِمَر َلُك

ُهْم َحق  الض ْيفِ    . 2461.رواه الب اره:  .«يـَْفَعُلوا  َفُخُذوا ِمنـْ

 بَاب: َل َيْمَنُع َجارس َجارَُه َأْن يـََِّْرَز َخَشَبُه ِفي ِجَدارِهِ  -18

َل يَْمنَـْع َجــارس َجـارَُه َأْن يـََّْــِرَز َخَشــَبُه »قَيياَل:  أََن َرسنييوَل ال َيها : َعين  َأ ا  نَريي يرََق  -1188
َ  «ِفي ِجَدارِهِ  َهي قَالَ مثن تَيا اكنحل . أَبنيو  نَريي يرََق: َميا يا أَرَاكنيحل  َعني  َ َأك  َيا بيَي   يَ َ تا يَ  ! َوال َيها أَلَر ما .رواه ا منع را ا

                                                                                                  
  اخلرييا  :-ثانيييه بفييتن أولييه وكسيير-اخلرييحل . و واكسييحل ال ييدل مييأتوذ ميين لديييده الييواله وإييا جانبيياه   ييو الييداإحل اخلرييومة (1)

 .ي  ق ع ى الوا د واعمص مؤنثًا وميكرًا -بفتن مث سكون-واخلرحل 
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   .2463الب اره: 
(1)بَاب: َأْفِنَيِة الدعوِر َواْلُجُلوِ، ِفيَها َواْلُجُلوِ، َعَلى الصعُعَداتِ  -18

 

راهد  -1184 د   َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند   «اْلُجُلوَ، َعلَـى الطعُرقَـاتِ ِإي اُكْم وَ »قَياَل:  َعن  الَنخا
ييَ  جَمَالاسنييَنا نَيَتَييييَد ن  ايَهييا. قَيياَل:  َْ  فَـــَأْعطُوا » َيَقييالنوا: َمييا لَنَييا بنيييد؟  إاَ َييا  ا َِا َأبـَْيـــُتْم ِإل  اْلَمَجــاِل فَــِ 

ََْ »قَييالنوا: َوَمييا َ ييق  ال َرايييقا  قَيياَل:  «الط رِيــَق َحق َهــا ــاَلِم  َوَأْمــرس غَــ ع اْلَبَصــِر  وََكــفع ا َِك  َوَردع الس 
 .  2465.رواه الب اره:  .«بِاْلَمْعُروِف  َونـَْهيس َعْن اْلُمْنَكرِ 

َِا اْختَـَلُفوا ِفي الط رِيِق اْلِميَتاءِ  -14  بَاب: ِإ

إاَذا َ َشييياَجرنوا يفا ال َراييييقا الايتييياءا  قَييياَل: َقَهيييى النَيييخا   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1185
َعةا  (2) باَسيييبي 

  . 2473.رواه الب اره: أَذ رنٍع. 

ِِْن َصاِحِبهِ  -15  بَاب: النـعْهَبى بََّْيِر ِإ

َن َريياراَه  -1186 ييَ   قَيياَل: نَيَهييى النَييخا   َعيين  َعب ييدا ال َييها ب ييَن يَبايييَد األ  َعيين  الني ه 
َوال منثي  َييةا.  (3)

  . 2474.رواه الب اره: 

 ُدوَن َماِلهِ  بَاب: َمْن قَاَتلَ  -16

1187-  َ ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: يَاع ييتن النَييخا ييرٍو َر ا :  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا َعم  َمــْن قُِتــَل »يَيقنييولن
  . 2485.رواه الب اره:  .«ُدوَن َماِلِه فـَُهَو َشِهيدس 

 

                                                                                                  
 .   ال را مأتوذق من الرعيد (1)
  وإ يا ورلت يف بعية طييرا ومل يتيابص ع يييه وليسيت  يفوظية يف  يديج أ   رييرق السيتم   يف روايتيه  يادال «اليتياء».قوليه:  (2)

اا عيين ابيين عبييياس ر يي  اهلل عنهمييا  وعبييد اهلل بيين أمحييد يف ديييالات السييند وال ييره مييين احلييديج وذليي   يمييا أترجييه عبييد الييرد 
  .5/119  ويف كم من األسانيد الثلثة مقال. وانظر الفتن:   وابن عده من  ديج أنَ  ديج عبالق بن الرامت 

 (.أتي مال الس حل قهرًا جهرًا :ه)أ (3)
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َِا َكَسَر َقْصَعًة َأْو شيئً  -17  ِلََّْيرِهِ  ابَاب: ِإ

1182-  ٍَ َ : َعيييين  أَنَيييي ييييَدد أنَمَهيييياتا   أََن النَييييخا َكيييياَن عان ييييَد بَيع ييييةا ناَسيييياإاها   ََأر َسييييَ ت  إا  
ييَعَة  َ َهييَمَها َوَجَعييَم  ايَهيي ييَعٍة  ايَهييا طََعييا ل  َ َهييَرَبت  بايَييداَ ا َ َكَسييَرت  ال َقر  ناَ  َمييَص َتييالاٍ  باَقر  ا ال منييؤ ما

ََ الرَ  «ُكلُـــوا»ال ََعيياَ   َوقَيياَل:  ََ َوَ ييَب يَيَة َوَ يييَب ييَعَة الَريييا يييَعَة َ ييَن  َيَرتنييوا   َيييَدَ َص ال َقر  سنييوَل َوال َقر 
سنورََق.     .2481.رواه الب اره: ال َمك 
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(46) 

 ِكَتاب الش رَِكةِ 
 َواْلُعُرو ِ  (1)َكِة ِفي الط َعاِم َوالنـ ْهدِ بَاب: الش ِر  -1

ييوَعا  -1189 َ قنييوا  َعيين  َسييَ َمَة ب يينا اأَلك  قَيياَل: َتَفييت  أَد َوالن ال َقييو  ا َوأَم 
(2)  َ يفا   َييأَ َيو ا النَييخا

بَيرنوهن   َيَقاَل: َما بَيَقاؤنكنحل  بَيع يَد إابا اكنيحل    َيَدَتَم عَ  د حَن را إابا اهاحل   ََأذاَن َ نحل    َيَ قايَيهنحل  عنَمرن  ََأت    َيى النَيخا
نَاِد ِفي الن ـاِ، يَـْأتُوَن بَِفْضـِل »: بَيَقاؤن نحل  بَيع َد إابا اهاحل    َيَقاَل َرسنولن ال َيها  َيَقاَل: يَا َرسنوَل الَ ها  َما 

يييَط لايييَيلاَ  نا َيييصل َوَجَع نيييوهن َع َيييى الند َيييصا   َيَقييياَ  َرسنيييولن ال َيييها  «َأْزَواِدِهـــمْ  َ   َيبنسا  َيييَدَعا َوبيَيييَرَك َعَ ي يييها  مثن
َ قَياَل َرسنيولن ال َيها َلَعا نحل  باَأو عاَيتاهاحل    َ  َتَثى الَناسن َ َن  َيَرتنوا  مثن َأْشـَهُد َأْن َل ِإلَـَه ِإل  الل ـُه  »: ا  
   .2484.رواه الب اره:  .«َوَأن ي َرُسوُل الل هِ 

يَر  َينَين َييرن َجيبن   النَيخد َميَص   كننَيا ننَري د   :قَيالَ  َتيدايٍج  ب ينا  رَا اصا َعن  . (57) َسيحلن اورً ال َعر     َيتينق 
َر قاَسحٍل   َيَنأ كنمن حلَ مً  يجً  اَعش  َن  اَنها   .2485.رواه الب اره:  . «قَيب َم أَن   َيغ رنَب الَشم 

َِا َأْرَملُــوا»: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  َأ ا منوَسييى  -1181 َْشــَعرِي يَن ِإ َْ ِفــي اْلََّــْزِو   (3)ِإن  ا
ــنَـُهْم َأْو قَـل  طََعـاُم ِعيَـالِ  ِهْم بِاْلَمِدينَــِة  َجَمعُـوا َمـا َكــاَن ِعْنـَدُهْم ِفـي ثـَـْوبن َواِحــدن  ثُـم  اقْـَتَسـُموُه بـَيـْ

ُهمْ    . 2486.رواه الب اره: . «ِفي ِإنَاءن َواِحدن بِالس ِوي ِة  فـَُهْم ِمن ي َوَأنَا ِمنـْ

 بَاب: ِقْسَمِة اْلَََّنمِ  -8

د قَييي َعييين  رَا ايييصا ب ييينا َتيييدايٍج  -1181 َفيييةا   ََأيَبييياَب النَييياَس  اَل: كننَيييا َميييَص النَيييخا بايييياه احل نَ يي 
ييييوعل   ََأيَبييييابنوا إاباييييًل  َريَيييياتا ال َقييييو  ا   َيَعجا نييييوا َوَذَكنييييوا َوَنَرييييبنوا    قَيييياَل: وََكيييياَن النَييييخا  اَوَتَنًميييي جن يفا أنت 

                                                                                                  
 .سا رون إذا مجعوا أدوال حلوكيا ال   و طعا  الر ن ب  القباإم (1)
 .أه ا تقر ونفد داله :أم ق (2)
 .نفد دال حل :أه (3)
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فائَييت   ال قنييدنوَر   َييَأَمَر النَييخا   َهييا  (1) باال قنييدنورا  َأنك  ني  يين  ال غَييَنحلا باَبعاييرٍي   َينَييَد ما َ َقَسييحَل   َيَعييَدَل َعَشييرًَق ما مثن
بَعايريل 
حٍل َ َيَبَسييهن ال َييهن  مثنَ  (2) ييني هنحل  باَسيه  َود َرجنيمل ما يريَقل   َييَأ    َ  ََ بنييوهن  ََأع يَيا نحل   وََكيياَن يفا ال َقيو  ا َتي ييمل َيسا
َها فَاْصنَـُعوا بِـِه َهَكـَذا (3)َواِبدَ ِإن  ِلَهِذِه اْلبَـَهائِِم أَ »قَياَل:  :  «َكَأَواِبِد اْلَوْحِش  َفَما َغَلَبُكْم ِمنـْ  َيقن  يتن

َولَي َست  َمَعَنا مندًد  اإانَا نَير جنو ال َعدنَو َتدً 
َبنن باال َقَرتا  قَاَل:  (4) ُِِكَر اْسـُم  (5)َما َأنـَْهَر الد َم »أَ َيَني  َو

َِلِـَك: َأم ـا الس ـنع فـََعظْـمس  َوَأم ـا الظعُفـُر الل ِه َعَلْيِه َفُكُلوهُ  ثُُكْم َعـْن  َْ الس ـن  َوالظعُفـَر  َوَسـُأَحد    لَْي
  . 2488.رواه الب اره:  .«َفُمَدك اْلَحَبَشةِ 

َْشَياِء بـَْيَن الشعرََكاِء بِِقيَمِة َعْدلن  -8 َْ  بَاب: تـَْقوِيِم ا

د  َعييين    َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1188 ِمـــْن َمْمُلوِكـــِه فـََعَلْيـــِه  اَمـــْن َأْعَتـــَق َشِقيًصـــ»قَييياَل:  النَيييخا
ـــَر  (6)َخاَلُصــُه ِفـــي َمالِــِه  فَـــِ ْن لَـــْم َيُكــْن لَـــُه َمــالس  قـُـــو َم اْلَمْملُـــوُ  ِقيَمــَة َعـــْدلن  ثُــم  اْسُتْســـِعيَ  َغيـْ

(7)َمْشُقو ن َعَلْيهِ 
  . 2492.رواه الب اره:  .«

 ْقَرُع ِفي اْلِقْسَمِة  َواِلْسِتَهاِم ِفيهِ بَاب: َهْل يُـ  -4

د  -1188 يييَ  اهللن َعني هنَمييا  َعييين  النَييخا يييرٍي َر ا َمثَـــُل اْلَقـــائِِم َعلَـــى »قَييياَل:  َعيينا الني ع َميييانا ب يينا َبشا
ْم َأْعاَلَهـا َوبـَْعُضـُهْم ُحُدوِد الل ِه َواْلَواِقِع ِفيَها  َكَمَثِل قـَْومن اْستَـَهُموا َعَلى َسِفيَنةن  فََأَصاَب بـَْعُضـهُ 

َِا اْستَـَقْوا ِمْن اْلَمـاِء َمـرعوا َعلَـى َمـْن فـَـْوقـَُهْم  فـََقـاُلوا: لَـْو  َأنـ ا َأْسَفَلَها  َفَكاَن ال ِذيَن ِفي َأْسَفِلَها ِإ
رُُكــوُهْم َوَمــا َأرَااَخَرقْـَنــا ِفــي َنِصــيِبَنا َخْرقًــ   َوِإْن اُدوا َهَلُكــوا جميًعــ  َولَــْم نـُــْؤِِ َمــْن فـَْوقـََنــا  فَــِ ْن يـَتـْ

                                                                                                  
 .اإلكفاء اإل را  (1)
 .شرل ونفر :أه (2)
 .جاء  لن بدبدق إذا جال بأمر مشكم :ويقال  أبدت  أبد إذا  و شت :يقال  (  و مجص آبدق ودن  اع ة3)

 .مجص مدية    السك  (4)
 .كثرقله ويببه باما أسأه: ( 5)
 .يف  كاك رقبته   بص  يما بق  ع يه    به بالسعا :أه (6)
 .تري جمهول :أه (7)
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  . 2493.رواه الب اره: . «اَأَخُذوا َعَلى َأْيِديِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميعً 

 بَاب: الش رَِكِة ِفي الط َعاِم َوَغْيرِهِ  -5

َشيياٍ   -1184 َ  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا  ا َديي نَييتن بان ييتن   َوَذَ بَييت  باييها أنم ييهن وََكيياَن قَييد  أَل َرَك النَييخا
َي ٍد إاَن َرسنولا الَ ها  : يَا َرسنوَل الَ ها بَاياع هن   َيَقاَل: محن َ َمَسَن رَأ َسهن َوَلَعيا لَيهن.  «ُهَو َصَِّيرس »   َيَقاَلت 

رَتاه ال ََعاَ    َييَي  َقاهن اب نن عنَمَر َواب نن الب بَيري ا  َنا   َيإاَن    َييَيقن وَكاَن َ  رن ن إاَن الس واا  َيَيش  يراك  وَكنا َلهن: َأش 
 َ َييا إاَن ال َمن ييبالا  النَيخا َعيجن تا ييَ    َيَيبي  ييرَكنهنحل    َيرنَ َييا َأيَبياَب الرَا ا َييَة َكَميا  ا . قَييد  َلَعيا لَييَ  باال بَيرََكيةا   َيَيش 

    .2552  2551.رواه الب اره: 
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(47) 

 ِكَتاب الر ْهِن ِفي اْلَحَضرِ 
 ب: الر ْهُن َمرُْكوبس َوَمْحُلوبس بَا -1

َِا َكــــاَن »: قَييياَل: قَيييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1185 الظ ْهـــُر يـُرَْكــــُب بِنَـَفَقتِـــِه ِإ
َِا َكـاَن َمْرُهونًـاَمْرُهونً  .رواه  .«نـ َفَقـةُ   َوَعلَـى الـ ِذي يـَرَْكـُب َوَيْشـَرُب الا  َولََبُن الد ر  ُيْشَرُب بِنَـَفَقِتِه ِإ

  . 2512الب اره: 

َِا اْختَـَلَف الر اِهُن َواْلُمْرَتِهُن َوَنْحُوُه  فَاْلبَـيـ َنُة َعَلى اْلُمد ِعي  -8 بَاب: ِإ
 َواْلَيِميُن َعَلى اْلُمد َعى َعَلْيهِ 

1186-  َ يييَ  اهللن َعني هنَميييا: أََن النَيييخا يييَدَعى َقَهيييى: أََن ال   َعييينا اب ييينا َعبَييياٍس َر ا يييَ  َع َيييى ال من َيما
َعَ ي ها.
(1)

  . 2514.رواه الب اره:  

 
 
 
 
 

                                                                                                  
إاَن الَييييايَن  :بَييياب/   وسييييأِت يف  فسيييري آل عميييران1719و يييو طيييرم مييين  :    يييا مييين األ الييييج الكيييررق يف ال ترييير.( 1)

َا ااحل  مَثًَنا ق يًل أنولَئا  دا الَ ها َوأَ   تَيرنوَن باَعه   .  َ  َك َتَلَا َ نحل  َيش 



  

 (385) 

(42) 

 ِكَتاب اْلِعْتقِ 
 بَاب: ِفي اْلِعْتِق َوَفْضِلهِ  -1

َقَذ اَأيعَما رَُجلن َأْعَتَق اْمَرًأ ُمْسـِلمً »: قَاَل: قَاَل الَنخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1187   اْسـتَـنـْ
   .2517.رواه الب اره: . «ِمْنُه ِمْن الن ارِ  اْضون ِمْنُه ُعْضوً الل ُه ِبُكل  عُ 

 .6715.رواه الب اره:   «َحت ى فـَْرَجُه بَِفْرِجهِ » َودَاَل يفا راَوايٍَة:]( 52)
(1)

 

  بَاب: َأيع الر قَاِب َأْفَضلُ  -8

َ  َعن  َأ ا َذر   -1182 ِإيَمـانس بِالل ـِه  »أَ  َهيمن  قَياَل:  : َأه  ال َعَميما قَاَل: َسأَل تن النَيخا
:  َيَأه  الردقَيابا أَ  َهيمن  قَياَل:  «َوِجَهادس ِفي َسِبيِلهِ   «ِعْنـَد َأْهِلَهـا (2)  َوَأنـَْفُسـَهااْعاَلَهـا ثََمنًـأَ »قين  تن

:  َيييإان  ملَ  أَ ي َعيييم   قَييياَل:  َْخـــَر َ  (3) اتُِعـــيُن َصـــانعً »قين  يييتن إان  ملَ  أَ ي َعيييم   قَييياَل: قَييياَل:  َييي «َأْو َتْصـــَنُع َِ
  . 2518.رواه الب اره:  .«َتدَُع الن اَ، ِمْن الش ر   فَِ نـ َها َصَدَقةس َتَصد ُ  ِبَها َعَلى نـَْفِسكَ »

َِا َأْعَتَق َعْبدً  -8 نَـْيِن  َأْو َأَمًة بـَْيَن الشعرََكاءِ  ابَاب: ِإ  بـَْيَن اثـْ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -1189 ــَق »قَيياَل:  َر ا ــْن َأْعَت َم
لُـُِّ ثََمـَن اْلَعْبـِد  قـُـو َم اْلَعْبـُد َعَلْيـِه ِقيَمـَة َعـْدلن  فَـَأْعَطى  (4)اِشرْكً  َلُه ِفي َعْبدن  َفَكاَن َلُه َمـالس يـَبـْ

                                                                                                  
  .َوَأه  الردقَابا أَد َكى أَو  َت رايرن َرقَيَبةٍ  :قَيو لا الَ ها  َيَعاَن  :بَاب.كتاب كفارات األ ان/ ( 1)
 .أ ه ها :أه (2)
ض وتيريه  وقيد و ي  عمييص اليرواق يف الب ياره كميا جيب  عييا « ياإًعا».كيا يف مجيص نس  ال ترر اليت كيودِت  ويف روايية: ( 3)

 يياإًعا . و لقاب تييه بيياألترا و ييو اليييه ليييَ برييانص وك حيسيين العمييمذكيير تييري وا ييد ميين أ ييم الع ييحل أن الرييواب بالهم يية والنييون 
  .5/149  وانظر الفتن: مأتوذ من الهياع  عاجبًا :أه
 .شركة :أه (4)
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  . 2522.رواه الب اره: . «ل  فـََقْد َعَتَق ِمْنُه َما َعَتقَ َوَعَتَق َعَلْيِه اْلَعْبُد  َوإِ  (1)ُشرََكاَءُه ِحَصَصُهْم 

بَاب: اْلَخطَأ َوالن ْسَياِن ِفي اْلَعَتاَقِة َوالط اَلِ  َوَنْحِوِه  َوَل َعَتاَقَة ِإل   -4
 ِلَوْجِه الل هِ 

ـــا ِإن  الل ـــَه َتَجـــاوَ »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1141 ـــي َم ـــْن أُم ِت ـــي َع َز ِل
 .  2528.رواه الب اره:  .«بِِه ُصُدورَُها  َما َلْم تـَْعَمْل َأْو َتَكل مْ  (2)َوْسَوَسإْ 

َِا قَاَل رَُجلس ِلَعْبِدهِ  -5 ْشَهاِد ِفي  :بَاب: ِإ ُهَو ِلل ِه َونـََوك اْلِعْتَق  َواإْلِ
 اْلِعْتقِ 

ين   : أَنَهن َلَما أَقي َبمَ َوَعن هن  -1141 ني هنَميا ما يٍد ما َلَ   َوَمَعيهن تنَلمنيهن  َ يَم كنيم  َوا ا ينرايدن اإل اس 
د  َل َمييَص النَييخا باها   َأَقي بَييَم بَيع ييَد َذلاييَ  َوأَبنييو  نَريي ييرََق َجييالا ــَرَة  »:    َيَقيياَل النَييخا  يَبييا ا يَــا َأبَــا ُهَريـْ

: َيَقاَل: أََما إايد  «َهَذا ُغاَلُمَك َقْد َأتَا َ  َ  يَيقنولن هادنَك أَنَهن  نر؟  قَاَل:  َيهنَو  ا   أنش 

َيييييييييييييا َوَعَناإاَهيييييييييييييا ييييييييييييين  طنو ا  يَيييييييييييييا لَيي  َيييييييييييييًة ما
  .2535.رواه الب اره: 

ين  َلارَقا  َعَ ى أَنَيَهيا ما
يرا َعَيتا  (3)  ال كنف 

 

 بـَْيِع اْلَوَلِء َوِهَبِتهِ  :باب
ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر .َعيينا اب يينا  (59) َعيين  بَيي ييصا ال ييَوَكءا  َوَعيين   نَيَهييى َرسنييولن ال َييها  :قَييالَ  َر ا
َبتاها    .2535.رواه الب اره:  .  ا

                                                                                                  
 .مجص  رة و و النريت (1)
 .الوسوسة  ديج النفَ (2)
 . أنيج الدار (3)
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 بَاب: ِعْتِق اْلُمْشِر ِ  -6

بَاٍ   -1148 اإَيةا بَعايرٍي : َعن  َ كايحلا ب نا  ا اإَيَة َرقَيبَيٍة  َومَحَيَم َع َيى ما َا ا اَيةا ما أَنَهن أَع َتَق يفا اع 
(1) 

اإَيَة َرقَيبَيٍة  قَياَل: َ َسيأَل تن َرسنيوَل ال َيها  َيَ َما َأس   اإَيةا بَعايرٍي  َوأَع تَيَق ما وذََكير احلَيدايج   َ حَل مَحَيَم َع َيى ما
َوَقد   َيَقَدَ  يفا البََكاقا.
(2)

  . 2538.رواه الب اره:  

   فـََوَهَب َوبَاَع َوَجاَمَع َوَفَدكابَاب: َمْن َمَلَك ِمْن اْلَعَرِب رَِقيقً  -7
 َوَسَبى الذعر ي ةَ 

1148-  َ يَ  اهللن َعني هنَميا: أََن النَيخا أََتياَر َع َيى بَي ا ال منر ي َ اقا  َعن  َعب دا الَ ها ب نن عنَميَر َر ا
َو نحل  َتار وَن 
يَقى َع َيى ال َمياءا   َيَقتَيَم منَقيا اَ تَيهنحل   َوَسيَ  َذرَارايَيهنيحل   َوَأيَبيا (3) َمئايٍي َوأَني َعيامنهنحل   نس  َب يَيو 

َهاجنَوي رايََة  َ  اهللن َعني    . 2541.رواه الب اره: . َر ا

ين  َرسنيولا  َعن  َأ ا  نَريي يرََق  -1144 يت  بَي ا مَاييحٍل منن يين ثَيَلٍ   يَاع يتن ما قَياَل: َميا دال يتن أن ا
:  الَ ها  قَياَل: َوَجياَءت  يَبيَدقَا ينهنحل    «الـد ج الِ ُهْم َأَشـدع أُم تِـي َعلَـى »يَيقنولن  ايهاحل   يَاع تنهن يَيقنيولن

ني هنحل  عان َد َعاإاَشَة  َيَقياَل:  «َهِذِه َصَدقَاُت قـَْوِمَنا»:  َيَقاَل َرسنولن الَ ها  َأْعِتِقيَهـا »وََكاَنت  َسباَيةل ما
  . 2543.رواه الب اره:  .«فَِ نـ َها ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ 

 طَاُوِل َعَلى الر ِقيِق  َوقـَْولِِه َعْبِدي َأْو َأَمِتيبَاب: َكَراِهَيِة الت   -2

د   َوَعن ييهن  -1145 َل يـَُقــْل َأَحــدُُكْم: َأْطِعــْم رَب ــَك  َوض ــْئ رَبـ ـَك  »قَيياَل:  َعيين  النَييخا
ُقـْل: فـَتَـاَي َوفـَتَـاِتي اْسِق رَب َك  َوْليَـُقْل: َسي ِدي َمـْوَلَي  َوَل يـَُقـْل َأَحـدُُكْم: َعْبـِدي َأَمتِـي  َوْليَـ 

  . 2552.رواه الب اره:  .«َوُغاَلِمي

                                                                                                  
 .أبا ها  جع ها حمموًك ع يها :أه (1)
 .   725باب: من  ردا يف الشرك مث أس حل/  : .( 2)
 .تا  ون :أه (3)
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َِا أََتى أَحدَُكْم َخاِدُمُه ِبطََعاِمهِ  -9  بَاب: ِإ

د   َوَعن ييهن  -1146 َِا َأتَــى َأَحــدَُكْم َخاِدُمــُه ِبطََعاِمــِه  فَــِ ْن لَــْم ُيْجِلْســُه »: َعيين  النَييخا ِإ
(2)فَِ ن ــــُه َولِــــَي ِعاَلَجــــهُ  - َأْو ُأْكَلتَـــــْينِ  (1)ُأْكَلــــةً  أَو   - لُْقَمتَـــــْينِ  َمَعــــُه  فَليـَُناِوْلــــُه لُْقَمــــًة َأوْ 

.رواه  .«
   .2557الب اره: 

ْلَيْجَتِنْب اْلَوْجهَ  -11 َِا َضَرَب اْلَعْبَد فـَ  بَاب: ِإ

د   َوَعن ييييهن  -1147 َِا قَاتَــــَل َأَحــــدُُكْم فـَْلَيْجَتِنــــْب اْلوَ »قَيييياَل:  َعيييين  النَييييخا .رواه  .«ْجــــهَ ِإ
   .2559الب اره: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .ال قمة :بالهحل (1)
 .عم ه :أه (2)
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(49) 

 كتاب المكاتب
َْ ِفي  ابَاب: َما َيُجوُز ِمْن ُشُروِط اْلُمَكاَتِب  َوَمْن اْشتَـَرَط َشْرطً  -1 لَْي

 ِكَتاِب الل هِ 

َهييا:َعيين  َعاإاَشييَة  -1142 ييَ  اهللن َعني  ييَتعاينينَها يفا كاَتابَتاَهييا  َر ا أََن بَرايييرََق َجيياَءت  َ س 
وملَ  َ كنيين   (1)

يين  كاَتابَتاَهييا شييييئً  ييَ  َعن ييي ا  اَقَهييت  ما عايي  إاَن أَ   ايي ا   َيييإان  َأَ ب ييوا أَن  أَق ها   قَالَييت  َ َييا َعاإاَشيييةن: ار جا
َ   اَهييا  َييأَبَيو ا  َوقَييالنوا: إان  َشيياءَ  ت  أَن  كاَتابَيتَيي ا  َوَيكنييوَن َوَكؤنكا يا  َيَع  ييتن   َيييََكَرت  َذلاييَ  بَرايييرَقن ألا

َعييم   َوَيكنييوَن َوَكؤنكا لَنَييا   َيييََكَرت  َذلاييَ  لاَرسنييولا ال َييها  ييَت َعَ ي يي ا  َي  تَيف     َيَقيياَل َ َييا َرسنييولن َت َتسا
َ قَياَ  َرسنيولن ال َيها  «ِلَمْن َأْعَتقَ  ابـَْتاِعي  فََأْعِتِقي  فَِ ن َما اْلَوَلءُ »: الَ ها  َمـا » َيَقياَل:  قَياَل: مثن

َْ ِفـي ِكتَـاِب الل ـِه  الَْيَسْإ ِفي ِكَتاِب الل ِه  َمْن اْشتَـَرَط َشْرطً  ابَاُل أُنَا،ن َيْشَتِرطُوَن ُشُروطً  لَـْي
َْ َلُه  َوِإْن َشَرَط ِمائََة َمر ةن  َشْرُط الل ِه َأَحقع َوَأْوَثقُ    . 2561.رواه الب اره:  .«فـََلْي

 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .أيب ه أن السيد يعتق عبدق ع ى مال مع و  يؤليه إليه مق ًعا  يكتت بيل  بينهما كتاب (1)
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(51) 

َهاِكَتاب اْلِهَبِة َوَفْضلِ   َها َوالت ْحرِيِ  َعَليـْ
 باب: فضل الهبة -1

د   َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1149 ــارَةس »قَيياَل:  َعيين  النَييخا ــَرن  َج ــا ِنَســاَء اْلُمْســِلَماِت  َل َتْحِق  َي
  . 2566.رواه الب اره:  .«َشاةن  (1)ِلَجارَتَِها  َوَلْو ِفْرِسنَ 

ييَ  اهللن عَ َعيين  َعاإاَشييَة  -1151 َهيياَر ا يييتا   -رمحييه اهلل  عييان  -أَنَيَهييا قَالَييت  لاعنيير َوَق  ني  : يَييا اب ييَن أنت 
َري نا  َوَميا أنوقايَدت  يفا أَبي يَياتا  َ ا  اَللا  َثَلثََة أَ ا َيٍة يفا َشيه   َرسنيولا ال َيها إان  كنَنا لَنَين ظنرن إاَن ا  اَللا  مثن

: يَا َتاَلةن  َما َكيا .  َيقن  تن يرن َوال َمياءن  إاَك أَنَيهن قَيد  َكياَن لاَرسنيولا نَارل : الَتم  يَوَلانا َس  : األ  َن ينعايشنيكنحل   قَالَيت 
ييييوَن َرسنييييوَل ال َييييها  ال َييييها  َن َرييييارا  َكانَييييت  َ نييييحل  َمنَيييياإانن  وََكيييياننوا َ  َنين يييين  األ  ييييريَانل ما يييين  أَل بَييييا ااحل   جا ما

قايَنا.   .  2567.رواه الب اره:  َيَيس 

 بَاب: اْلَقِليِل ِمْن اْلِهَبةِ  -8

د   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1151 ِِرَاعن َأوْ »قَياَل:  َعن  الَنخا ََجْبـُإ   (2)ُكـَراعن  َلْو ُدِعيُإ ِإلَـى  ََ
ِِرَاعس َأوْ  َوَلوْ    . 2568.رواه الب اره:  .«ُكَراعس َلَقِبْلإُ  ُأْهِدَي ِإَلي  

 الص ْيدِ  بَاب: قـَُبوِل َهِدي ةِ  -8

1158-  ٍَ نَييا أَر نَيبًيي َعيين  أَنَيي ييرَانا  َ َسييَعى ال َقييو  ن  َيَ َغبنييوا  (3)اقَيياَل: أَني َفج  َييرد الَظه   ا
تينَهييا  (4)  ََأل رَك 

َا إاَن َرسنولا الَ ها  َا أَبَا طَ  َيَة َ َيَكََها  َوبَيَعَج تا يَ   ََأَتي  ينَها   َأَ َيي تن تا  يي َها   َيَقباَ هن.باَوراكاَها أَو  َ  ا

                                                                                                  
 .و و كالقد  ل نسان   و ما  وا احلا ر (1)
و ييو ليييوات الظ يييف   الييرال العهييو واعمييص أكيييارع :وقييييم  الييرال اسييحل مكيييان و ييو كييم أنييف سييياإم ميين جبييم أو  ييرق :قيييم (2)

 .تايبة
 .واألرنت لويبة معرو ة  أثرناه :أه (3)
 . عبوا :أه (4)
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ن هن. َويفا راَوايٍَة: َوَأَكَم ما
(1)

  . 2572.رواه الب اره:  

 بَاب: قـَُبوِل اْلَهِدي ةِ  -4

د  -1158 يَدت  أن    نَفي ييٍد  َتالَيةن اب ينا َعبَياٍس إاَن النَييخا ييَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: أَ   َعينا اب ينا َعبَياٍس َر ا
  ً ََأَكَم الَنخا  اب  َوَأ ن  اَوَي نً  اأَقا     ًنا  َو َييَرَك الَهيَت  َيَقيي ر َقاطا َوالَسيم  . قَياَل اب ينن َعبَياٍس: امان  األ 

.رواه . َميييا أنكايييَم َع َيييى َماإايييَدقا َرسنيييولا ال َيييها  ا  َولَيييو  َكييياَن َ رَاًمييي َأنكايييَم َع َيييى َماإايييَدقا َرسنيييولا ال َيييها 
   .2575الب اره: 

َ با ََعيياٍ  َسييَأَل َعن ييهن:  قَييال: َكيياَن َرسنييولن ال َييها   ا  نَريي ييرََق َعيين  أَ  -1154 َأَهِدي ــةس َأْم »إاَذا أنِتا
يَياباها:  «َصَدَقةس  َيب   وملَ  يَأ كنيم   َوإان  قاييَم: َ دايَيةل  َ يَرَب بايَيداها  «ُكلُـوا» َيإان  قاييَم: يَبيَدَقةل  قَياَل ألا
  . 2576الب اره:  .رواه َمَعهنحل . (2) ََأَكمَ 

َا ب نا َمالاٍ   -1155 َ النَيخا   َعن  أََن َا َع َيى بَراييرََق  قَياَل:  قَاَل: أنِتا يحٍل  َ قاييَم:  نرنيدد باَ ي 
   .2577.رواه الب اره:  (3).«ُهَو َلَها َصَدَقةس  َولََنا َهِدي ةس »

 َسائِِه ُدوَن بـَْع ن بَاب: َمْن َأْهَدك إَِلى َصاِحِبِه َوَتَحر ك بـَْعَ  نِ  -5

َهيييياَعييين  َعاإاَشييييَة  -1156 يييَ  اهللن َعني  ييييب بل  ايييييها   : أََن ناَسييياَء َرسنييييولا ال َيييها َر ا ا: َ يا يييب بَي   ييييَن  ا كن
َتيييرن أن   َسيييَ َمَة َوَسييياإارن ناَسييياءا َرسنيييولا ال َيييها  َلقن  َواحل ايييب بن اآل  َريييةن َويَبيييفاَيةن َوَسيييو    وََكييياَن َعاإاَشيييةن َوَ ف 

يييَت َرسنيييولا ال َيييها  يييوا  ن ييي امنوَن قَيييد  َع امن َعاإاَشيييَة   َيييإاَذا َكانَيييت  عان يييَد َأَ يييدا احل  َ دايَيييةل  ينراييييدن أَن   ال منس 
دايَيَها إاَن َرسنولا ال َيها  تن  َأَتَرَ يا  َ يَن إاَذا َكياَن َرسنيولن ال َيها  يينه  يفا بَيي يتا َعاإاَشيَة  بَيَعيَج يَبيا ا

َدايَةا  َا إاَن َرسنولا الَ ها  ا   ب بن أن د َسَ َمَة   َيقن  يَن َ َيا: َك دماي  َرسنيوَل ال َيها  تا يفا بَيي تا َعاإاَشَة  َ َكَ حَل  ا
  ييداَه إاَن َرسنييولا ال َييها : َميين  أَرَاَل أَن  يينه  ييداها إالَي ييها َ ي ييجن َكييانَ  ينَك دييحلن النَيياَس   َييَيقنييولن  َ دايَييًة   َي  يينه 

                                                                                                  
ن يهن  :قين  يتن . يا  تمة احلديج  وقد  ررم الرنف  يه   ف  األيبم:  (1) َ قَياَل بَيع يدن َوَأَكي :قَيالَ   َوَأَكيَم ما ن يهن. مثن . وقاإيم: قَبا َيهن  :َم ما

 )ق ت(  و  شا  بن ديد بن أنَ راوه احلديج عن جده .
 .و عها يف الأكول :أه (2)
 .  758 يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف البكاق/ باب: إذا تولت الردقة/  : .( 3)
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َييا قين  ييَن   َي َييحل  يَيقنييم  َ َييا شيييئً  يين  بينينييوتا ناَسيياإاها  َ َكَ َمت ييهن أن   َسييَ َمَة  ا : َمييا قَيياَل يا اما   َ َسييأَل نَيَها  َيَقالَييت 
َهيييا أيًهييياشييييئً  يييَ  َلاَر إالَيي  : َ َكَ َمت يييهن  ا ييييها  قَالَيييت  نَيَها   َ َسيييأَل  ا َي َيييحل  يَيقنيييم  َ َيييا شييييئً  ا   َيقن  يييَن َ َيييا: َ َك دما

: َمييا قَيياَل يا شيييئً  َهييا َ َكَ َمت ييهن   َيَقيياَل َ َيييا: ا َيَقالَييت  ييييها َ ييَن ينَك دَميي ا   َييَداَر إالَيي  َل »   َيقن  ييَن َ َييا: َك دما
يِني ِفي َعاِئَشَة  فَِ ن  اْلَوْحَي َلْم يَْأتِِني َوَأنَا ِفي ثـَْوِب اْمَرَأةن ِإل  َعاِئَشةَ  :  يَ  «تـُْؤِِ : أَ نيوبن قَالَيت  قن  يتن
َ إانَيهنيَن َلَعيو َن  َاطاَميَة بان يَت َرسنيولا ال َيها     ََأر َسيَ ت  إاَن َرسنيولا إاَن الَ ها مان  أََذاَك يَا َرسنيوَل ال َيها  مثن

َن َ  َيقنولن  الَ ها  : إاَن ناَساَءَك يَين شند 
ٍر  َ َكَ مَ  (1) َل يفا بان تا َأ ا َبك  يَـا بـُنَـي ـُة  َأَل »ت يهن  َيَقياَل: الَ َه ال َعد 

يَص   «ُتِحب يَن َمـا ُأِحـبع  عاي  إالَي يها  َأَبَيت  أَن   َير جا بَيَر ي هنَن   َيقن  يَن: ار جا : بَي َيى   َيَرَجَعيت  إالَيي هاَن  َيَأت  قَالَيت 
ٍ    َأَ َيت هن  ََأت َ َظت    ََأر َس  َن َديي َنَت بان َت َجي 
: إاَن ناَسي (2) َل يفا بان يتا َوقَالَيت  َنَ  ال َيَه ال َعيد  اَءَك يَين شنيد 

َها  َ َن إاَن َرسنيوَل   ال َيها اب نا َأ ا قنَياَ َة   َيَر َيَعت  يَبو  َيَها َ َن  َيَناَوَلت  َعاإاَشَة َو اَ  قَاعاَدقل َ َسَبتي 
:  َيَنظَيَر  لَيَين ظنرن إاَن َعاإاَشَة َ م  َ َكَ حلن  قَاَل:  َيَتَكَ َمت  َعاإاَشةن  َها  قَالَيت  يَكَتتي   َيرنل  َع َيى َديي نَيَت َ يَن َأس 

   .2581.رواه الب اره: . «ِإنـ َها بِْنُإ َأِبي َبْكرن »إاَن َعاإاَشَة َوقَاَل:  الَنخا  

 بَاب: َما َل يـَُردع ِمْن اْلَهِدي ةِ  -6

1157-  ٍَ َ  َعن  أََن   . 2582.رواه الب اره: ال ديَت.  َك يَيرنل   قَاَل: َكاَن الَنخا

 بَاب: اْلُمَكافََأِة ِفي اْلِهَبةِ  -7

َهياَعن  َعاإاَشَة  -1152 يَ  اهللن َعني  : َكياَن َرسنيولن ال َيها  َر ا َهيا.  قَالَيت  َدايَيَة َوينثاييتن َعَ يي  بَيمن ا   يَيق 
  . 2585.رواه الب اره: 

ْشَهاِد ِفي اْلِهَبةِ  -2  بَاب: اإْلِ

يرَقن بان يتن  -1159 َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: أَع  َيايا َأ ا َع ايَيًة   َيَقالَيت  َعم  رٍي َر ا َعنا الني ع َمانا ب نا َبشا
ييهاَد َرسنييوَل ال َييها  يين      َييأََ ى َرسنييوَل ال َييها َرَواَ ييَة: َك أَر َ ييى َ ييَن  نش   َيَقيياَل: إايد أَع  َي ييتن اب يي ا ما

                                                                                                  
 . و الروت والنشيد  ع  سألت  باهلل أو ذكر   بهوال  أيب ه سألت اهلل بر ص يبوِت :قيم (1)
 .شدلت ع يه يف القول :أه (2)
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ييرََق بان ييتا رَ  ييهاَدَك يَييا َرسنييوَل ال َييها  قَيياَل: َعم  ــَل »َواَ ييَة َع ايَييًة   َييَأَمَر   ا أَن  أنش  ــِدَ  ِمْث ــَإ َســائَِر َوَل َأْعطَْي
.رواه الب ياره: قَياَل:  َيَرَجيَص  َييَرَل َع اَيتَيهن.  «فَاتـ ُقوا الل ـَه َواْعـِدُلوا بـَـْيَن َأْوَلدُِكـمْ »قَاَل: َك  قَياَل:  «َهَذا 
2587.    
 .2655.رواه الب اره:  . «َل ُتْشِهْدِني َعَلى َجْورن » :قَالَ .َودَاَل يفا راَوايٍَة:  (61)

(1) 

 بَاب: ِهَبِة الر ُجِل ِلْمَرأَتِِه َواْلَمْرَأِة ِلَزْوِجَها -9

يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: قَياَل النَيخا   -1161 ِه َكاْلَكْلـِب  اْلَعائِـُد ِفـي ِهَبتِـ»: َعنا اب ينا َعبَياٍس َر ا
   .2589.رواه الب اره:  .«يَِقيُء ثُم  يـَُعوُد ِفي قـَْيِئهِ 

َْ لََنا َمَثُل الس ْوءِ ».َودَاَل يفا راَوايٍَة يف أوله:  (61)  .2622.الب اره:  . «لَْي
(2)

 

 بَاب: ِهَبِة اْلَمْرَأِة ِلََّْيِر َزْوِجَها َوِعْتِقَها -11

َييارا ا  َعيين  َمي منونَييَة بان ييتا  -1161 َهييااحل  ييَ  اهللن َعني  َ َر ا ييَتأ ذان  النَييخا : أَنَيَهييا أَع تَيَقييت  َولايييَدًق  وملَ  َ س 
 ََأَشيَعر َت يَيا َرسنييوَل ال َيها  َأيد أَع تَيق يتن َولايييد : َهيا  ايييها قَالَيت  ِتا     َيَ َميا َكياَن يَيو منَهيا الَييياه يَيدنورن َعَ يي 

: نَيَعيحل   قَياَل: قَالَ  «َأَوفـََعْلِإ »قَاَل:  َْجـِر ِ »ت  .رواه  .«َأَمـا ِإنـ ِك لَـْو َأْعطَْيِتَهـا َأْخَوالَـِك َكـاَن َأْعظَـَم َِ
   .2592الب اره: 

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -1168 يييَ  اهللن َعني  : َكييياَن َرسنيييولن ال َيييها  َر ا َ  اإاَذا أَرَاَل َسيييَفرً  قَالَيييت  يييرََع بيَييي   أَقي 
يَر أََن ناَساإاها   َأَيَيتينهنَن تَ  َ تَيَهيا  َتيي  َمَهيا َولَيي  يني هنَن يَيو  رَأٍَق ما حلن لاكنمد ام  َا َمَعهن  وََكاَن يَيق سا منَها َترََ  تا رََ  َسه 

د  َ تَيَها لاَعاإاَشيَة َدو  ا النَيخا َمَها َولَيي  َعَة َوَ َبت  يَيو  َلَق بان َت َدم  .    َيب َتغاي  بايَيلاَ  راَ يا َرسنيولا ال َيها َسو 
   .2593رواه الب اره: .

 بَاب: َكْيَف يـُْقَبُ  اْلَعْبُد َواْلَمَتاعُ  -11

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: َقَسييحَل َرسنييولن ال َييها  -1168 ييَورا ب يينا َح َرَمييَة َر ا أَق بايَييًة  وملَ  يينع ييطا  َعيين  ال ماس 

                                                                                                  
(1 ) / هادَ  :بَاب.كاَتاب الَشَهاَلاتا َهدن َعَ ى َشَهاَلقا َجو ٍر إاَذا أنش    .َك َيش 
َبتاها َويَبَدقَتاها  :باب.( 2) َص سا  ا   .كَ حيَام  أَلَ ٍد أَن  يَير جا
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َها شيئً  ني     َان  ََ ق يتن َمَعيهن   َيَقياَل: ال تنيم  ق  باَنا إاَن َرسنولا الَ ها    َيَقاَل َح َرَمةن: يَا بينَ َ ان  َ ا اَح َرَمَة ما
َ  إالَي ييها َوَعَ ي ييها قَيبَيياءل  َال عنيهن يا  قَيياَل: َ َدَعو  نييهن لَييهن َ َ يرَ 

َهيا   َيَقيياَل: (1) ني  قَيياَل:  َيَنظَييَر  «َخَبْأنَــا َهــَذا لَــكَ » ما
   .2599الب اره: .رواه . «َرِضَي َمْخَرَمةُ »إالَي ها   َيَقاَل: 

 بَاب: َهِدي ِة َما يُْكَرُه لُْبُسَها -18

َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: أَ َيى النَيخا   -1164 َهيا   َعنا اب نا عنَمَر َر ا تنم  َعَ يي  بَيي يَت  َاطاَميَة  َي َيحل  يَيد 
د  رً  ِإن ي»قَاَل:  َوَجاَء َع ا ؟ َ يََكَرت  َلهن َذلاَ   َ يََكرَهن لا َنخا  َيَقياَل:  «(2)اَمْوِشـي   ارََأْيُإ َعَلى بَاِبَهـا ِسـتـْ

نـَْيا» َيا َشيياَء  قَياَل:  «َمـاِلي َولِلـدع : لايَيأ منر يا  اييها  ا تـُْرِسـُل بِـِه ِإلَــى » َأَ َاَ يا َع اي ؟  َييََكَر َذلاييَ  َ َيا   َيَقالَيت 
   .2613.رواه الب اره:  .«ُفاَلنن  َأْهِل بـَْيإن ِبِهْم َحاَجةس 

يَدد إاَيَ النَيخا   َعن  َع اي    -1165 يتينَها   َيرَأَي يتن ال َغَهيَت يفا  قَياَل: أَ   ييَيرَاَء   َيَ باس   ن َيَة سا
َ ناَساإا .  تينَها بَي   هاها  َ َشَقق     .2614.رواه الب اره: َوج 

 بَاب: قـَُبوِل اْلَهِدي ِة ِمْن اْلُمْشرِِكينَ  -18
َا ب نا مَ . (68) َها  الَنخَ أََن يَيهنولايًَة أََ تا  :الاٍ  َعن  أََن ني  منوَمٍة  ََأَكَم ما ي  باَشاٍق َمس  َء  َ جا

َييا َ قايييمَ  تين نَهييا :تا .رواه الب يياره:  . (4)َرسنييولا ال َييها  (3)َ َييَواتا  َ َمييا دال ييتن أَع را ينَهييا يفا  .«لَ » :قَييالَ   َأكَ نَيق 
2617.  

د َعن  َعب دا الَرمح َ  -1166 َ  اهللن َعني هنَما قَاَل: كننَيا َميَص النَيخا ٍر َر ا اإَيًة   نا ب نا َأ ا َبك  َثَلثايَ  َوما
َ  «َهْل َمَع َأَحدن ِمـْنُكْم طََعـامس »:  َيَقاَل الَنخا   يَن  مثن ين  طََعياٍ  أَو  حَن يونهن   َيعنجا  َيإاَذا َميَص َرجنيٍم يَبياعل ما

يعَ  راكل  منش  ًعـ»: َطواييمل  باغَيَنحٍل َيسنيوقينَها   َيَقياَل النَيخا   (5)ان؟ َجاَء َرجنمل منش  أَو  قَياَل:  - َأْم َعِطي ـًة  ابـَيـْ

                                                                                                  
 .ق من لباس العجحل معروم واعمص أقبية و جنَ من الثياب  ي (1)
 .الرنعةو و من احلرير ر يص   مربوًتا بالوشى :أه (2)
 .و   ال يمة اليت بأع ى احلنجرق  مجص  اق( 3)
  .1345.وانظر  :  (4)
 .مشعان أه طويم جًدا  وا ال ويم :وقال يف األيبم  منتف  الشعر :أه (5)
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ن يييهن َشييياًق  َ رنيييناَعت   َوأََميييَر النَيييخا   «َأْم ِهَبـــةً  - يييتَيَرد ما أَن   (1)باَسيييَوالا ال يييَب  نا  قَييياَل: َك  بَيييم  بَيي يييصل   َاش 
يَود  َوامي ن ال َيها  َميا  اإَيةا إاَك َوقَيد  َ ييَب النَيخا  ينش  يين  َسيَوالا َب  ناَهيا  إان  َكيياَن  يفا الَثَلثاييَ  َوال ما لَيهن  نيبًَق ما

ا   َيييَأَك نوا َأمج َعنيييوَن َوَشيييباع َنا   اأَع  َاَ يييا إايَييياهن  َوإان  َكييياَن َتاإابًييي اَشيييا ادً  يييَعتَي   َهيييا َقر  ني  َتبَيييأَ لَيييهن  َ َجَعيييَم ما
َعَتانا  َ َيَم  َناهن َعَ ى ال َبعاريا  أَو  َكَما قَاَل.  َيَفَهَ ت  ا   . 2618.رواه الب اره: ل َقر 

 بَاب: اْلَهِدي ِة لِْلُمْشرِِكينَ  -14

يراَكةل  يفا  -1167 يَ  منش  : َقداَمت  َعَ َ  أنمد  َو ا َ  اهللن َعني هنَما قَاَلت  ٍر َر ا َاَء بان تا َأ ا َبك  َعن  َأي 
يييدا رَ  تَيي تن َرسنيييوَل ال َيييها سنيييولا ال َيييها َعه  يييتَيف  يييمن    َاس  يييَ  رَاتابَيييةل  أَ ََأيبا : إاَن أنمدييي  قَيييداَمت  َو ا   قين  يييتن

  . 2625.رواه الب اره:  .«نـََعْم ِصِلي أُم كِ »أنمد   قَاَل: 

 باب -15

أَع  َيى  ٍت أََن َرسنيوَل ال َيها : أَنَهن َشهاَد عان َد مروان لابَي ا يبنيَهي  َعن  َعب دا ب نا عنَمَر  -1162
رًَق   َيَقَهى مروان باَشَهاَل اها َ نحل . ايبنَهي بً  ا َو نج     .2624.رواه الب اره:  بَيي تَي  

(2)بَاب: َما ِقيَل ِفي اْلُعْمَرك َوالرعقْـَبى -16
 

َرد  قَياَل: َقَهيى النَيخا   َعن  َجياباٍر  -1169 بايال عنم 
بَيت  لَيهن.  أَنَيَهيا لاَمين   (3) .رواه الب ياره: ون ا

2625  .  

 بَاب: اِلْسِتَعارَِة ِلْلَعُروِ، ِعْنَد اْلِبَناءِ  -17

َهاَعن  َعاإاَشَة  -1171 َ  اهللن َعني  َهيا لار عن قا  يرٍ َر ا َينن َوَعَ يي  َهيا أَ   : أَنَيهن َلَتيَم َعَ يي 
َويفا راوايَيٍة:  - (4)

َهيا   َإانَيَهيا  ينب َ يى أَن   َي  َبَسيهن مَثَنن مَخ َسةا َلرَا ا  -مان  قن  ٍن  : ار َ ص  َبَرَرَك إاَن َجاراَييتا ان ظنير  إالَيي  حَل   َيَقاَلت 
                                                                                                  

 .ا شوق الب ن ك ه :وقيم  الكبد :قيم (1)
 كيم وا يد منهميا يرقيت   وإن ميت قب ي   هيو لي    يإن ميت قب ي  رجعيت إي  قد و بت  كييا : و أن يقول الرجم آلتر (2)

 .يبا به ومنه أن يكون ذل  من اعانب  مًعا
 .أو م يكه منام أر ه عمره أو عمر الع       إسكان الرجم اآلتر لاره عمره (3)
 . و  رب من ثياب اليمن  يه محرق (4)
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ييدا َرسنييولا ال َييها  ييني هنَن لار عل َع َييى َعه  ييرَأَقل  ينَقييَ ن    َ يفا ال بَيي ييتا  َوقَييد  َكيياَن يا ما َمييا َكانَييت  ام 
باال َمداينَييةا  (1)

َتعارينهن. إاَك أَر َسَ ت  إا     .2628.رواه الب اره: َيَ َ س 

 بَاب: َفْضِل اْلَمِنيَحةِ  -12

َا ب يييينا َمالاييييٍ   -1171 ََ  َعيييين  أَنَيييي يييين  َمَكييييَة  َولَييييي  ينَييييَة ما
رنوَن ال َمدا قَيييياَل: َلَمييييا قَييييداَ  ال منَهيييياجا

َر ضا َوا - ايَيع ييي ا شييييئً  -باأَي يييدايهاحل   يييَم األ  َن َريييارن أَ   َن َريييارن َع َييييى أَن   (2)ل َعَقييييارا وََكانَييييت  األ   َيَقييياَيَهنحل  األ 
ٍَ أن   سني فنو نحل  ال َعَميَم َوال َمئنونَيَة  وََكانَيت  أنم يهن أن   أَنَي َوا ااحل  كنَم َعاٍ   َوَيك  َاَر أَم  َ ي حٍل  َكانَيت  أنَ  يينع  نو نحل  مثا

ٍَ َرسنيوَل ال َيها َعب دا الَ ها ب ينا َأ ا طَ  َييَة  َ َكانَيت  أَع  َيت  أن  أنَ    ََأع  َيا نَن النَيخا   (3) اعايَياقً     أَنَي
ََن َمو َك َهن أنَ  أنَساَمَة ب نا َدي ٍد.   أَ  

رنونَ  يما َتي بَييَر   َان َريَرَم إاَن ال َمداينَيةا  َرَل ال منَهياجا ين  قاتَيالا أَ   َن ب نن َمالاٍ :  َيَ َما  َييرََ  ما َن  إا قَاَل أََن
َييارا احل    َيييَرَل النَييخا   يين  مثا َن َرييارا َمنَيياإاَيهنحل  الَيييتا َكيياننوا َمَنينييو نحل  ما إاَن أنمدييها عاييَياقَيَها  َوأَع  َييى َرسنييولن  األ 

ََن َمَكانَيهنَن مان  َ اإا اها. الَ ه  أنَ  أَ  
  .2635.رواه الب اره:  (4)

ييي -1178 يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َعم  َأْربـَعُـــوَن »: رٍو َر ا
ــِز  ــاَء ثـََواِبَهــا  َوَتْصــِديَق  (5)َخْصــَلًة  َأْعاَلُهــن  َمِنيَحــُة اْلَعْن َهــا رََج ــْن َعاِمــلن يـَْعَمــُل ِبَخْصــَلةن ِمنـْ ــا ِم َم

  .2631رواه الب اره: . .«َمْوُعوِدَها  ِإل  َأْدَخَلُه الل ُه ِبَها اْلَجن ةَ 

                                                                                                  
 .مشط و بين وجت   ع ى دوجها :أه (1)
 .وي  ق ع ى أيبم الال والتاع  الدور :أه (2)
 .وأما بالكسر  العرجون  مجص عيا بالفتن و   الن  ة (3)
(4 ) ٍَ د   :قَييالَ  .ويف رواييية َعيين  أَنَيي ييرَي  َوإاَن أَ   اييالييَنَ َلتا َ ييَن ا ي تَييَتَن قينَري ظَييَة َوالنَ   َكيياَن الَرجنييمن جَي َعييمن لا نَييخا َ  أََمييرنويا   ها  أَن  آِتا

 َ يييأََلهن الَييييايَن َكييياننوا أَع  َيييو هن أَو  بَيع َهيييهن. وََكييياَن النَيييخا    النَييخا َيييَن َ َجَع َيييتا الثَييييو َب سا عنننقاييي   ََأس  َيييَن  َ َجييياَءت  أن   أَ     قَييد  أَع  َييياهن أنَ  أَ  
َكيلَ َوال َيها.   :َو َيقنيولن  .«َلِك َكَذا» :يَيقنولن  َوالَن ا   -أَو  َكَما قَاَلت   - إاَلَه إاكَ  نَو كَ يينع  ايَكهنحل  َوَقد  أَع  َانايَها َكَل َواَلياد كَ   : َيقنولن 

ب تن أَنَهن قَالَ    ( .4125. )رواه الب اره: أَو  َكَما قَالَ  .«َعَشَرَة َأْمثَاِلهِ » :َ َن أَع  َاَ ا  َ سا
 .ع ية لنب الشاق :أه (5)
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(51) 

 ِكَتاب الش َهاَداتِ 
َِا ُأْشِهدَ  -1  باب: َل َيْشَهُد َعَلى َشَهاَدِة َجْورن ِإ

عنوٍل  -1178 د َعن  َعب دا الَ ها ب نا َمس  ُر الن اِ، قـَْرنِـي »قَياَل:    َعن  الَنخا َخيـْ
ثُـم  الـ ِذيَن  (1)

. «ُهْم  ثُـم  َيِجــيُء َأقْــَوامس َتْســِبُق َشـَهاَدُة َأَحـِدِهْم يَِمينَــُه  َويَِمينُـُه َشــَهاَدتَهُ يـَلُـونـَُهْم  ثُـم  ال ــِذيَن يـَلُـونَـ 
  .2652.رواه الب اره: 

َ  الَ هن َعني هنَميا قَياَل: قَياَل النَيخا   دَاَل يفا َ دايجا .وَ  (68) ٍ َر ا رَاَن ب َن  نَر   ِإن  بـَْعـدَُكْم »: عام 
ــ ــيِهْم  َيُخونُــونَ  اقـَْوًم ــِذُروَن َوَل يـَُفــوَن  َوَيْظَهــُر ِف ــوَن  َوَيْشــَهُدوَن َوَل ُيْسَتْشــَهُدوَن  َويـَْن َوَل يـُْؤَتَمُن

(2)الس َمنُ 
  .2651.رواه الب اره:   .«

 باب: َما ِقيَل ِفي َشَهاَدِة الزعورِ  -8

يرََق  -1174   قَيالنوا: اثلثًي «ُئُكْم بِـَأْكَبِر اْلَكبَـائِِر َأَل أُنـَب ـ»: قَياَل: قَياَل النَيخا   َعن  َأ ا َبك 
ْشــَراُ  بِالل ــِه  َوُعُقــوُ  اْلَوالِــَدْينِ »بَي َييى يَييا َرسنييوَل ال َييها  قَيياَل:  ََ  «اإْلِ  َيَقيياَل:  - اوََكيياَن منَتكائًيي -َوَج َيي

  .2654.رواه الب اره: هن َسَكَت. قَاَل: َ َما دَاَل ينَكردرنَ ا َ َن قين  َنا: لَي تَ  «َأَل َوقـَْوُل الزعورِ »

َْعَمى -8  باب: َشَهاَدِة اَْ

َْصَواتِ  َْ يِن َوَغْيرِِه  َوَما يـُْعَرُف بِا ِِ  َوَأْمرِِه َوِنَكاِحِه َوِإْنَكاِحِه َوُمَبايـََعِتِه َوقـَُبوِلِه ِفي الت ْأ
ييَص النَييخا   -1175 : يَا َهييا قَالَييت  ييَ  ال َييهن َعني  دا   َيَقيياَل:  رجييًل   َعيين  َعاإاَشييَة َر ا ييجا ييرَأن يفا ال َمس  يَيق 

َِْكَرِني َكَذا وََكَذا آيًَة  َأْسَقْطتـُُهن  ِمْن ُسورَِة َكَذا وََكَذا»  .  «رَِحَمُه الل ُه  َلَقْد َأ

                                                                                                  
و كيى احلير  اكتيتلم  ييه مين عشيرق   ماإة سنة و و األشهر :واتت ف الس ف يف  عي  مدق القرن  قيم  أيبيا  :أه (1)

 .عنده أن القرن كم أمة   كت   حل يبق منها أ د :إن ماإة وعشرين مث قال
 .ألكم وليَ من الرفات ا مولقووجه كونه عيًبا أنه حيرم من كثرق ا  كثرق ال يحل  :أه (2)
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:  َيَهَجيدَ  َهيا يفا راَوايَيٍة قَالَيت  يَ  اهللن َعني  َها َر ا َوَعني 
َعبَياٍل ينَري د   يفا بَيي ييتا  َ َسيماَص يَبيو تَ  النَيخا   (1)

دا   َيَقاَل:  : نَيَعحل   قَياَل:  «يَا َعاِئَشُة  َأَصْوُت َعب ادن َهَذا »يفا ال َمس جا  (2).«االل ُهم  اْرَحـْم َعب ـادً »قين  تن
  .2655.رواه الب اره: 

 اباب: تـَْعِديِل الن َساِء بـَْعِضِهن  بـَْعضً  -4

ييَ  اهللن َعن ييهن  -1176 : َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َعيين  َعاإاَشييَة َر ا أَقي ييرََع  اإاَذا أَرَاَل أَن  َ  ييرنَ  َسييَفرً  قَالَييت 
نَينَيييا يفا َتيييبَاٍق َتبَاَ يييا  َ َ يييرََ   َيييا َمَعيييهن   َيييأَقي رََع بَييي  منَها َتيييرََ  تا يييها   َيييأَيَيتينهنَن َتيييرََ  َسيييه  َ أَد َواجا ما  بيَييي   َسيييه 

يييتن َمَعيييهن  بَيع يييَد َميييا أنن يييباَل احل ا  َيييمن يفا َ يييو َل ٍ َ َ َرج  َجيييابن   َأَنَيييا أنمح 
ييير نَا َ يييَن إاَذا  َييييرََ   (3) َوأنني يييَبلن  اييييها  َ سا

يَ  آَذننيوا  َرسنولن الَ ها  يتن  ا ييما   َيقنم  ين  ال َمداينَيةا  آَذَن لَيي  َيًة باالَر ا نَا ما مان  َتب َو اها  ا  َ  َوقَيَفَم  َوَلنَيو 
يييييما  َ َمَشييييي تن َ ييييَن َجيييي ييييتن باالَر ا ييييما   َيَ َمس  َييييي َ    َيَ َمييييا َقَهييييي تن َشييييأ يا  أَقي بَي  ييييتن إاَن الَر   اَود تن اع 

يييين  َجييييب عا  ييييدل يا ما راه   َييييإاَذا عاق  ييييداه َ َيَبَسيييي ا  (4)ظ َفييييارٍ أيَبييييد  ييييتن عاق  قَييييد  اني َق َييييَص   َيَرَجع ييييتن  َال َتَمس 
اب تاغَيياؤنهن 
َتَم نوا َ ييو َلجا   َيَرَ  نييوهن َع َييى بَعاييرياه الَييياه كنن ييتن أَر َكييتن   َأَقي بَييَم الَيييايَن يَير َ  نييوَن يا   َيي (5) ا  

َفا ًييي يييبنوَن َأيد  اييييها  وََكييياَن الندَسييياءن إاذ  َذاَك تا يييحل  حَي سا يييحلن  وَ  اَو ن إاَ َيييا يَيييأ كن  َن ملَ  ييَيييثي قن  َن  وملَ  يَيغ َشيييهنَن الَ ي 
ال عن  َقةَ 
ين  ال ََعيا ا   َي َيحل  يَ  (6) َتَم نوهن  وَكنن يتن َجارايَيًة َ دايثَيَة ما َيو َل ا  َيا   يَ  َر َيعنيوهن ثاَقيَم ا   يتَين كار  ال َقيو  ن  ا س 

 ََ ئ ييتن َمن ييباَ نحل  َولَييي 
َييي  ن  َ جا ييَتَمَر اع  ييداه بَيع ييَد َمييا اس  َمييَم َوَسييارنوا   َيَوَجييد تن عاق  ييند   َيبَيَعثنييوا اعَ   ايييها السد

نَييا أَنَييا َجالاَسييةل  (7)يا َأَ ييدل   ََأَ  ييتن َمن ييبا  عنييوَن إاَيَ   َيبَييي  الَييياه كنن ييتن باييها  َ ظَنَين ييتن أَنَيهنييحل  َسيييَيف قادنوَن ا  َييَير جا
َييي  ا  يين  َورَاءا اع  َوايا  ما َ اليييَك  َوانن ب يينن ال منَع َييما الس ييَ ما   مثن ييتن  وََكيياَن يَبييف  نَيياَه  َنام  ييَبَن َتَ َبت يي ا َعيي     ََأيب 

                                                                                                  
 .وا جول من األ دال يقال ل قيا  ول نو   قا  من ال يم :أه (1)
والروايية الثانييية ميين الع قييات يف يبيييين الب ياره   هيي  ليسييت ع ييى شييرط الريينف  وقيد ويبيي ها أبييو يع ييى  وانظيير الفييتن: . (2)
  .3/387  و غ يق التع يق: 5/265
 .و و كا فة ع يه قبة  ى اعممما  ركت  يه الرأق ع  (3)
 .ترد معروم (4)
 أه: ط به.( 5)
 .الش ء اليسري اليه  يه ب غة (6)
 .و يه الياء مسه ة من ا مبق   يممت :أه (7)
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يرتا جَ عا  يتَييي َقظ تن بااس   (1)اعاها ن َد َمن بايا   َيرََأد َسَواَل إان َساٍن نَاإاحٍل  َأَ َيايا  وََكياَن ييَيرَايا قَيب يَم احل اَجيابا   َاس 
َيي   نَيا اع  ٌَ يََدَ ا  َيرَكاب تينَها   َيان  ََ َق يَيقنيولن  ا الرَا ا َيَة  َ يَن أَ َييي  َ َتهن   َيَوطا َ  أَنَاَخ رَا ا َ  بَيع يَد َميا نَيبَلنيوا  ا

يي َ  منَعردسا
ييريَقا  (2) يفا حَن ييرا الَظها

 َيَه َييَ  َميين  َ  َييَ   وََكيياَن الَييياه  َيييَوَن اإل ا  يي َ  (3)
َعب ييدن ال َييها ب يينن أنَ   ب يينن  (4)

رً  َييييا َشييييه  ييييَتَكي تن تا َنا ال َمداينَييييَة   َاش  يييين  قَيييييو لا اَسيييي نوَل   َيَقييييدام  ييييَيابا اإل ا  يييي ا     َوالنَيييياسن ينفايهنييييوَن ما َأيب 
َويَيييرايبن ا 
د  (5) ييين  النَيييخا يييَرضن  إاَ َيييا  يفا َوَجعاييي : َأيد َك أََرد ما يييَ  أَم  ن يييهن  ا ال    يييَف الَيييياه كنن يييتن أََرد ما

 : َ يَيقنييولن تنمن  َيينَسيي دحلن  مثن «َكْيــَف تِــيُكْم »يَييد 
ييتن  (6) يين  َذلاييَ  َ ييَن نَيَقه  ٍء ما ييعنرن باَشيي   ييتن  (7) َك َأش  َ َ َرج 

ييصا  منَتبَيَردننَييا  َك خَن ييرن ن إاَك لَييي ًل  ييَ ٍن قابَييَم ال َمَنايبا ييَي ال كنننييفَ  أَنَييا َوأن   ماس  إاَن لَي ييٍم  َوَذلاييَ  قَيب ييَم أَن  نَيَت ا
(8) 

نَولا يفا ال بَيرديَييةا  اَقرايبًيي ييرن ال َعييَربا األ  رننَييا أَم  يين  بينينو انَييا  َوأَم  ما
ييَ ٍن بان ييتن أَو  يفا  (9)  التَينَيييب ها   َأَقي بَي  ييتن أَنَييا َوأن   ماس 
 ََ :  َعاي حٍل َ  شا    َيَعثَيَرت  يفا مار طاَها   َيَقاَلت  َأ ا رن  
ََ َميا قين  يتا  أََ سنيبدَ   (15) يَ نل   َيقن  يتن َ َيا: بايئ  ماس 

رً  رجييًل  ييَمعا  َمييا قَيياَشييهاَد بَييد  : يَييا َ ن تَيياه  َأملَ  َ س  ييما اإل ا  يي ا   َيياد َلل تن    َيَقالَييت  بَيَر   ا باَقييو لا أَ   النوا   َييَأت 
ييي    َيَ َميييا َرَجع يييتن إاَن بَيي ييييتا  َلَتيييَم َع َيييَ  َرسنيييولن ال َيييها  اَمَرً ييي َكْيـــَف »َ َسيييَ حَل   َيَقييياَل:  َع َيييى َمَر ا
يَنئايٍي  «تِـيُكْم  : َوأَنَييا  ا : اإ يَين  يا إاَن أَبيَييَوَه  قَالَيت  َمييا   َييَأذاَن  َيقن  ييتن ين  قاَب اها َبَيييَر ما يتَيي قاَن اخل  أنرايييدن أَن  َأس 

: يَييا بيننَييَييةن  َ ييوديا  يا َرسنييولن ال َييها  نمديي : َمييا يَيَتَيييَد ن باييها النَيياسن   َيَقالَييت   َأَ َيي ييتن أَبيَييَوَه   َيقن  ييتن ألا
ييرَأَ  يي ا الَشييأ َن   َيَوال َييها َلَقَ َمييا َكانَييت  ام  يييَئةل عان ييَد َرجنييٍم حينابي َهييا  َوَ َييا َ ييرَاإارن َع َييى نَيف سا قل قَييط  َو ا

إاَك  (11)

                                                                                                  
 .إنا هلل وإنا إليه راجعون :بقوله :أه (1)
 .ويستعمم يف كم وقت  نبول آتر ال يم ل نو  والرا ة :التعريَ (2)
 .منتا ا من اكر فاع و مب   الشمَ  (3)
 .أيبم اإل   الكيب (4)
 .من الريت  يشكك  :أه (5)
 .   من أياء اإلشارق ل مؤنج (6)
 .أ قت من مر   :أه (7)
 . و اخللء :-بفتن أوله- الكنيف (8)
 .أه الفلق (9)
 .    أو لبمه الشر :وقيم  معناه بعد :وقيم  عثر  سقط ع ى وجهه :أه (15)
 .وييت الهرق لهارر ا األترد تالًبا  و ن البوجات لرجم وا د -سر والفتنبالك-مجص  رق  (11)
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: سنيييب َياَن ال َيييها  َوَلَقيييد   َهيييا.  َيقن  يييتن ثَيييير َن َعَ يي  :  َبايييت   ا  يييَ  الَ يي  َيييَة َ يييَن  َتَيييَد َ  َأك  َيييَيا  قَالَيييت  النَييياسن تا
ييي َتيا يييصل  َوَك َأك  يييَبي تن  َك يَير قَيييأن يا َلم  يييَبي تن  َيييَدَعا َرسنيييولن ال َيييها َأيب  َ َأيب  َع ايييَ  ب يييَن َأ ا  من بانَييييو ٍ   مثن

تَي  َبَج ال َو   ن  َ  اس  ٍت َوأنَساَمَة ب َن َدي ٍد   ا
َا يفا  ارَااا أَ   اها   ََأَما أنَساَمةن  ََأَشياَر َعَ ي يها  (1)طَالا رينإن َتشا َيس 

ين  ال ي ها ما يرً بااَلياه يَيع َ حلن يفا نَيف سا   اونلد َ نيحل    َيَقياَل أنَسياَمةن: أَ   نيَ  يَيا َرسنيوَل ال َيها  َوَك نَيع  َيحلن َوال َيها إاَك َتيي 
ييَواَ ا َكثايي ريل  َوَسييم  َوأََميا َع ايي   ب يينن َأ ا طَالاييٍت  َيَقيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َيها  ملَ  ينَهيييدق  ال َييهن َعَ ي ييَ   َوالندَسيياءن سا

َارايَييَة  َ  ييدنق َ    َييَدَعا َرسنييولن ال َييها اع   «يَرِيُبــِك  ايَــا بَرِيــَرُة  َهــْل رََأيْــِإ ِفيَهــا شــيئً »بَرايييرََق   َيَقيياَل:  ر 
ييرً  َهييا أَم  ني  قد  إان  رَأَي ييتن ما أَت مارنييهن  ا َيَقالَييت  بَرايييرَقن: َك َوالَييياه بَيَعثَييَ  بايياحلَ 

يين  أَنَيَهييا  (2) ثَيييَر ما َهييا قَييط  َأك  َعَ يي 
نن  َيَتأ كن نييهن.  َيَقيياَ  َرسنييولن ال َييها َجارا  يي ا   َيتَييأ ِتا الييَداجا ييند   َينَييا ن َعيين  ال َعجا ييها   يَييةل َ دايثَييةن السد يين  يَيو ما ما

تَيع َيرَ   َاس 
 َمـْن يـَْعـُذرُِني ِمـْن رَُجـلن بـََلََّنِـي»: مان  َعب دا الَ ها ب نا أنَ   ب نا َس نوَل   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  (3)

ـرً  َِاُه ِفي َأْهِلي  فـََوالل ِه َمـا َعِلْمـُإ َعلَـى َأْهِلـي ِإل  َخيـْ ََِكـُروا رجـاًل اَأ َمـا َعِلْمـُإ َعَلْيـِه ِإل     َوقَـْد 
رً  ها  َيَقياَ  َسيع دن ب ينن منَعياٍذ  َيَقياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها  أَنَيا َوال َي «  َوَما َكاَن يَْدُخُل َعلَـى َأْهِلـي ِإل  َمِعـياَخيـْ

َييب رَ ا أََمر  َينَييا  يين  اخل  َوانانَييا ما يين  إات  سا َ ييَربي َنا عننينَقييهن  َوإان  َكيياَن ما َو  يين  األ  ن ييهن: إان  َكيياَن ما  َيَفَع  نَييا  ايييها أَع ييينرنَك ما
َييب رَ ا  وََكيياَن قَيب ييَم َذلاييَ  رجييًل  ييَو َسيييددن اخل  ييَرَك.  َيَقيياَ  َسييع دن ب يينن عنبَيياَلَق  َو ن َتَمَ ت ييهن   وَ ايَبيياحلاً  أَم  َلكايين  ا  

ييدارن َع َييى َذلاييَ .  َيَقيياَ  أنَسييي دن ب يينن  نَهييري ٍ  تين نييهن  َوَك  َيق  ييرن ال َييها َك  َيق  يَييةن   َيَقيياَل: َكييَيب َت َلَعم  ما  َيَقيياَل:  احلَ 
تينَ َنهن   َإاَنَ  منَنا اقل جتنَالالن َعن  ال مننَيا اقا  رن الَ ها  َوالَ ها لَنَيق  َيب رَ ن  َكَيب َت َلَعم  سن َواخل  َو  : األ  َيَيانا َ .  َيثَياَر احل 

ن يَرا   َينَييَبَل َ َ َفَهيهنحل   َ َن َإ يوا َوَرسنيولن ال َيها  َع َيى ال ما
َ يَن َسيَكتنوا َوَسيَكَت  َوَبَكي يتن ييَيو ما   (4)
َبَن عان يداه أَبيَيَواهَ  من بانَيو ٍ .  ََأيب  َتيا ًميَك يَير قَأن يا َلم صل َوَك َأك  ا َويَيو  َ تَيي     َ يَن أَظنين  أََن ا  َوقَيد  َبَكي يتن لَيي 

                                                                                                  
ومل يتعر ييا لعييىن السيي     ييو اسييتفعم ميين ال بييج و ييو اإلب يياء والتييأتري :وقييال يف النهاييية  كيييا يف الشييارا   أب ييأ نبولييه :أه (1)
وقيد قييم إنيه  يبط   تهياه أن يقيرأ اليو   بالنريتو يا ع يى القيياس ولكين مق  است بثه استب أه :وقال شي نا يف القاموس   نا

 . ييتمم أن معىن الرواية الشهورق  أتر عامًدا مثم استأتر  يف بعة نس  الب اره كيل 
 .أعيبه :أه (2)
 .يقو  بعيره :أه  من يعيري :أه قال  ط ت العيرق :أه (3)
 .سكتهحل :أه (4)



  

 (396) 

ال بنَكاَء  َالاقل َكباداه 
َن َريارا  (1) ين  األ  يرَأَقل ما يَتأ َذَنت  ام  َا َجالاَسانا عان داه َوأَنَيا أَب كاي  إاذ  اس  َنا إن :  َيبَييي  قَاَلت 

نَيا حَن ي َ   نن َكيَيلاَ  إاذ  َلَتيَم َرسنيولن ال َيها  ََأذان تن َ َا  َ َجَ َسيت   َيب كاي  َمعاي    َيبَييي  ََ  وملَ  جَي  اي َ َج َي
رً  َ َهييا  َوقَييد  َمَكييَج َشييه  َ َمييا قايييَم قَيبي  يين  ييَييو  ا قايييَم يفا :  اعان ييداه ما ٍء  قَالَييت  َك ينييوَ ى إالَي ييها يفا َشييأ يا باَشيي  

َ قَياَل:  ي َعْنِك َكَذا وََكَذا  فَِ ْن ُكْنِإ بَرِيئَـًة َفَسـيُبَـر ُئِك الل ـُه  َوِإْن  يَا َعاِئَشُة  فَِ ن ُه بـََلََّنِ » َيَتَشَهَد  مثن
َِا اْعتَـَرَف ِبَذنْبِـِه ثُـم  تَـاَب تَـاَب  (2)ُكْنِإ َأْلَمْمِإ ِبَذْنبن  فَاْستَـَِّْفِري الل َه َوتُوِبي ِإلَْيِه  فَِ ن  اْلَعْبَد ِإ

ــهِ  َمَقالَتَييهن قَي َييَص َلم عايي  ال َييها   َيَ َمييا َقَهييى َرسنييولن  «الل ــُه َعَلْي
ن ييهن َق  ييرًَق  َوقين  ييتن  (3) َ  ما يي َ ييَن َمييا أن ا

ييت  َعيي د َرسنييوَل ال َييها  : َأجا َ ا نمديي :   قَيياَل: َوال َييها َمييا أَل راه َمييا أَقنييولن لاَرسنييولا ال َييها ألا    َيقن  ييتن ألا
يخا َع د َرسنوَل الَ ها  : َوال َيها َميا أَل راه َميا أَقنيولن لاَرسنيولا ال َيها   ايَما قَياَل  َأجا : َوأَنَيا قَالَيت    قَالَيت 

ييييرَأن كثييييريً  ييييند َك أَقي  ييييحل  يَاع ييييتنحل  َمييييا  اَجارايَيييةل َ دايثَييييةن السد ييييتن أََنكن : إايد َوال َييييها َلَقييييد  َع ام  يييين  ال قنيييير آنا   َيقن  ييييتن ما
َييَد ن باييها النَيياسن  َوَوقَيييرَ يَيتَ 

ييكنحل  َويَبييَدقي تنحل  بايها  َولَييئان  قين  ييتن َلكنييحل  إايد بَرايئَييةل يفا  (4) َوال َييهن يَيع  َييحلن إايد - أَني فنسا
ٍر  -َلَرايئَييةل  قنويا باييَيلاَ   َولَييئان  اع تَيَر  ييتن َلكنييحل  باييَأم  قين د  َوال َييها َمييا  -َوال َييهن يَيع  َييحلن َأيد بَرايئَييةل -َك  نَرييدد لَتنَرييدد
يييدن  يييحل  ميييثًل  َأجا يييفنونَ إاَك أَبَيييا ينوسنيييَف إاذ  قَييياَل:  يا َوَلكن يييتَيَعانن َع َيييى َميييا َ را ييييمل َوال َيييهن ال منس   َ َريييبي رل مجَا

ي   َوأَنَييا أَر جنيو أَن  يينبَييردَإ ا ال َيهن  َوَلكايين  َوال َيها َميا ظَنَين يتن أَن  يينن ييباَل يفا   18.يوسيف:  َ َتََول يتن َع َيى  ارَاشا  مثن
يًييَشيي ييراه  َوَلكايي د كنن ييتن أَر جنييو أَن  يينتي  َييى اأ يا َو   يين  أَن  يينييَتَكَ حَل باييال قنر آنا يفا أَم  يي  ما َقييرن يفا نَيف سا   َوأَلَنَييا َأ  

َييا   َيَوال َييها َمييا رَاَ  جَم  اَسييهن  َوَك َتييرََ  أَ  ييَييَرد َرسنييولن ال َييها  يَييا يينبَيييردإن ا ال َييهن تا ييما يفا النَيييو  ا رنؤ  يين  أَ   َ ييدل ما
ين  ال بينَرَ ياءا  ال بَيي تا  َ يَن أنن يباَل َعَ ي يها ال يَو   ن   ََأَتيَيهن َميا َكياَن يَأ تنيينهن ما
ث يمن  (5) ن يهن ما َ يَن إانَيهن لََيَتَييَدرن ما

اع نَمييانا 
يين  ال َعييَراا يفا ييَييو ٍ  َشيياٍت  (6) ما

ييَي ن  َ َكيياَن أََوَل  َو نيي  َيَ َمييا سنييردَه َعيين  َرسنييولا ال َييها  (7) َو َيه 

                                                                                                  
 .يشقها :أه (1)
 .و و خبلم الرر  تري معتال لهال حل بالش ء  و اليه يأ يه  (2)
 .انقبة وار فص :أه (3)
 )وقر: أه ثبت ودنًا ومعىن(. (4)
 .ويقال لشدق احلمى أيًها   و شدق الكرب (5)
 . و شيور  رنص من الفهة أمثال ال ؤلؤ (6)
 .يف دمن الشتاء :أه (7)
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 : َيا أَن  قَياَل يا  َيَقالَيت  يا أنمدي : قنيوما   «يَـا َعاِئَشـُة  اْحَمـِدي الل ـَه  فـََقـْد بـَـر َأِ  الل ـهُ »َك اَمٍة َ َك َيحَل تا
: َك َوالَ ها َك أَقنو ن إالَي ها  َوَك َأمح َدن إاَك ال َ إاَن َرسنولا الَ ها  إاَن الَييايَن َه   َيأَني َبَل ال َيهن  َيَعياَن:    َيقن  تن

يين كنحل   ييَبةل ما ييٍر   11.النييور:  َجيياءنوا بااإل ا  يي ا عنر  يَيياتا   َيَ َمييا أَني ييَبَل ال َييهن َ ييَيا يفا بيَييرَاَءِتا  قَيياَل أَبنييو َبك  اآل 
يقن  َ نا ب نا أنثَاثََة لاَقرَابَتايها  - الرددد ن يهن  وََكاَن يينن فاقن َعَ ى ماس  يَ ٍن شييئً - ما  ا: َوال َيها َك أنن فايقن َع َيى ماس 

ين كنحل  َوالَسيَعةا أَن  يينؤ  نيوا بَيع َد َميا قَياَل لاَعاإاَشيَة.  َيأَني َبَل ال َيهن  َيَعياَن:  اأَبَدً  إاَن -َوَك يَأ  َيما أنولنيو ال َفه يما ما
يحلل  -قَيو لاها  يرٍ   22.النور:  َتفنورل َر ا يت  أَن  يَيغ فايَر ال َيهن يا   َيَرَجيَص إاَن  َيَقاَل أَبنو َبك  : بَي َيى َوال َيها إايد أَلن ا

ييَ ٍن الَيييياه َكييياَن جين ييراه َعَ ي يييها  ماس 
يييراه   وََكييياَن َرسنيييولن ال َييها  (1) يييٍ  َعييين  أَم  يييَألن َديي نَيييَت بان ييَت َجي  َيس 

: «يَا زَيـْنَـُب  َمـا َعِلْمـِإ  َمـا رََأيْـِإ » َيَقاَل:  يَيا َرسنيوَل ال َيها  َأمح اي   َيَقالَيت 
َي عاي  َوَبَريراه  َوال َيها  (2)

رً  َها إاَك َتيي  : َو اَ  اَليتا َكاَنت   نَسياماي ا اَما َع ام تن َعَ يي  . قَاَلت 
(3)  . .رواه الب ياره:  َيَعَريَمَها ال َيهن بايال َورَعا

2661.  

َِا زَك ى رَُجلس رجاًل  -5  َكَفاهُ   باب: ِإ

د  َعييين   -1177 يييٍم عان يييَد النَيييخا يييمل َع َيييى َرجن يييَ  اهللن َعن يييهن قَييياَل: أَثي يييىَن َرجن يييرََق َر ا    َيَقييياَل: َأ ا َبك 
يرَارً  «َويـَْلَك  َقطَْعَإ ُعُنَق َصاِحِبَك  َقطَْعَإ ُعنُـَق َصـاِحِبكَ » َ قَياَل: اما  اَمـْن َكـاَن ِمـْنُكْم َماِدًحـ»  مثن

  َأْحِسـُبُه َكـَذا ا  َوالل ُه َحِسـيُبُه  َوَل ُأزَك ـي َعلَـى الل ـِه َأَحـدً اْحِسُب ُفاَلنً َأَخاُه َل َمَحاَلَة  فـَْليَـُقْل: أَ 
َِِلَك ِمْنهُ    .2662.رواه الب اره:  .«وََكَذا  ِإْن َكاَن يـَْعَلُم 

َياِن َوَشَهاَدتِِهمْ  -6  باب: بـُُلوِغ الص بـْ

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -1172 َعَرَ يهن ييَيو َ  أن نيٍد  َو نيَو اب ينن أَر بَيَص  َرسنيوَل ال َيها  : أَنَ َر ا

                                                                                                  
 .الردا :أه (1)
 .مأتوذ من احلمى وأيب ه النص (2)
 . ه من السمو و و اكر فاعوأيب   ها ي  :أه (3)
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. يييرََق  َسيييَنًة  ََأَجييياَديا ََ َعش  َن يييَداا  َوأَنَيييا اب ييينن مَخ ييي َ َعَرَ ييي ا ييَيييو َ  اخل  . مثن يييرََق َسيييَنًة   َي َيييحل  جينايييب يا َعش 
.رواه  (1)

  .2664الب اره: 

َِا َتَسارََع قـَْومس ِفي اْلَيمِ  -7  ينِ باب: ِإ

َ َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1179 يَهحَل  : أََن الَنخا يَرعنوا   َيَأَمَر أَن  ينس  يَ    ََأس  َعَرَض َع َيى قَييو ٍ  ال َيما
 . نَيهنحل  يفا ال َيما ا  أَيي هنحل  حَي  افن   .2674.رواه الب اره: بَييي 

 باب: َكْيَف ُيْسَتْحَلُف  -2

َ  اهللن عنَمَر  َعنا اب نا  -1121 َ  َعني هنَماَر ا فـَْلَيْحِلـْف بِالل ـِه  اَمْن َكاَن َحاِلًفـ»قَاَل:  : أََن الَنخا
  .2679.رواه الب اره:  .«َأْو لَِيْصُمإْ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
قييال نييا ص:  قييدامتن ع ييى عمييَر بيينا عبييد العبيييبا و ييو َت يفييةل  يدثتنييهن احلييديَج  قييال: إن  يييا حَلييد؟ بييَ  »ومامييه ميين األيبييم: .( 1)

ََ عشرق ه أن يَفرا وا لن بَ َ  مخ
الا  . «الرغريا والكبري  وكتَت إن عنمت
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(58) 

 ِكَتاب الصعْلحِ 
ُِِب ال ِذي ُيْصِلُح بـَْيَن الن ا،ِ  -1 َْ اْلَكا  بَاب: لَْي

بَيييةَ  -1121 َعيييت  َرسنيييوَل ال َيييها  َعييين  أن د كن  ثنيييوٍ  بان يييتا عنق  : يَا َهيييا قَالَيييت  يييَ  اهللن َعني  :  َر ا يَيقنيييولن
َْ اْلَكذ اُب ال ِذي ُيْصِلُح بـَْيَن الن ـاِ،  فـَيَـْنِمـي » لَْي

ـرً  (1) ـرً  :أَو   - اَخيـْ .رواه الب ياره: . «- ايـَُقـوُل َخيـْ
2692.  

َِْهُبوا بَِنا ُنْصلِ  -8 َْصَحابِِه: ا َماِم َِ  حُ بَاب: قـَْوِل اإْلِ

ما ب يينا َسييع ٍد  -1128 َ َرسنييولن َعيين  َسييه  را ييَم قينبَيياٍء اقي َتتَي نييوا َ ييَن  َيرَاَمييو ا بااحل اَجييارَقا   َييأنت  : أََن أَ  
نَـُهمْ »باَيلاَ    َيَقاَل:  الَ ها  َِْهُبوا بَِنا ُنْصِلُح بـَيـْ   .2693.رواه الب اره:  .«ا

َِا اْصطََلُحوا َعَلى ُصْلِح َجْورن  :باب  فَالصعْلُح َمْرُدودس ِإ
َهاَعن  َعاإاَشَة . (64) َ  اهللن َعني  َأْمرِنَا َهَذا َمـا  يَمْن َأْحَدَث فِ » :قَاَل َرسنولن الَ ها  :قَاَلت   َر ا

َْ ِفيِه فـَُهَو َرد     .2697.رواه الب اره:  . «لَْي

ُن ْبن ُفاَلنن  باب: َكْيَف ُيْكَتُب: َهَذا َما َصاَلَح ُفاَلُن ْبن ُفاَلنن ُفاَل  -8
 َوِإْن َلْم يـَْنُسْبُه ِإَلى قَِبيَلِتِه َأْو َنَسِبهِ 

يمن َمَكيَة أَن   قَياَل: اع َتَميَر النَيخا   َعين  ال بَييرَاءا ب ينا َعياداٍب  -1128 يفا ذاه ال َقع يَدقا   َيَأىَب أَ  
تنمن َمَكَة  َ َن قَاَ ا نحل  َعَ ى أَن  ينقايحَل تاَ  ا َثَلثَيَة أَيَياٍ    َيَ َميا َكَتبنيوا ال كاتَياَب َكَتبنيوا: َ يَيا َميا يََدعنوهن يَد 

َييا   َي َييو  نَيع  َييحلن أَنَييَ  َرسنييولن ال َييها َمييا َمنَيع نَيي اَك  َلكايين  قَاَ ييى َعَ ي ييها حمنََمييدل َرسنييولن ال َييها   َيَقييالنوا: َك ننقايير  تا
: «نَـا َرُسـوُل الل ـِه  َوَأنَـا ُمَحم ـُد بْـُن َعْبـِد الل ـهِ أَ »أَن َت حمنََمدن ب ينن َعب يدا ال َيها  قَياَل:  َ قَياَل لاَع اي   اْمـُح » مثن

                                                                                                  
 )أه: يب  (. (1)
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َ َكتَيييَت: َ يييَيا َميييا  (1)ال كاتَييياَب     ََأَتيييَي َرسنيييولن ال َيييها اقَييياَل: َك َوال َيييها َك َأحم نيييوَك أَبَيييدً  «َرُســـوُل الل ـــهِ 
ييَل ل إاَك يفا ال قاييرَابا قَاَ ييى َعَ ي ييها حمنََمييدن ب يينن َعب ييدا ال َيي تنمن َمَكييَة سا ها  َك يَييد 

يين  أَ   اَهييا  (2) َوأَن  َك َ  ييرنَ  ما
َيييا   َيَ َميييا َلَتَ َهيييا َوَمَهيييى  اباَأَ يييٍد إان  أَرَاَل أَن  يَيَتباَعيييهن  َوأَن  َك َ  نَيييَص َأَ يييدً  يييَياباها أَرَاَل أَن  ينقاييييحَل تا ييين  َأيب  ما

ََجمن  أَ َيو ا عَ  ََجيمن  َ َ يرََ  النَيخا   ا اي  األ  يرن   َعنَيا  َيَقيد  َمَهيى األ  باَ : ات     َيَتباَعيتي هنحل   َيَقالنوا: قنم  لاَرا ا
َهياابي َنةن مَح بََق: يَيا َعيحلد يَيا َعيحلد   َيتَيَناَوَ َيا َع اي     ََأَتيَي بايَيداَ ا  َوقَياَل لاَفاطاَميَة  يَ  اهللن َعني  : لنونَي ا ابي نَيَة َر ا

يَ  ابي نَيةن َعمدي    قَاَل: مد ا امح ا ايَها عَ  َا  َو ا َتَرحَل  ايَها َع ا ؟ َوَدي دل َوَجع َفرل   َيَقاَل َع ا ؟: أَنَا َأَ ق  تا  َات 
َيا النَيخا   ي    َيَقَهيى تا : ابي َنةن َعمد  َوَتالَتينَها َت يتا  َوقَاَل َدي دل: ابي َنةن َأتا َالَتا  َوقَاَل َجع َفرل َهيا  َوقَياَل: خلا

ُم  » َْ :  «اْلَخاَلُة ِبَمْنزَِلِة ا ع َفيٍر:  «َأْنَإ ِمن ي َوَأنَا ِمْنكَ »َوقَاَل لاَع ا    «َأْشـبَـْهَإ َخْلِقـي َوُخُلِقـي»َوقَياَل عَا
  .2699.رواه الب اره:  .«َأْنَإ َأُخونَا َوَمْوَلنَا»َوقَاَل لاَبي ٍد: 

ُهَما: اهللُ َرِضَي َسِن ْبِن َعِلِي ِلْلحَ  باب: قـَْوِل الن ِبي   -4 ابِْني َهَذا » َعنـْ
 «َسي دس َوَلَعل  الل َه َأْن ُيْصِلَح بِِه بـَْيَن ِفَئتَـْيِن َعِظيَمتَـْينِ 

ييَ  اهللن َعن ييهن قَيياَل: رَأَي ييتن َرسنييوَل ال َييها  -1124 ييرََق َر ا َسيينن ب يينن  َعيين  َأ ا َبك  ن ييَرا  َواحلَ  َع َييى ال ما
:  َع ايي    ييَرد  َويَيقنييولن باييمن َع َييى النَيياسا َمييرًَق َوَعَ ي ييها أنت  ييَو يينق  َوَلَعــل   (3)ِإن  ابِْنــي َهــَذا َســي دس »إاَن َجن باييها  َو ن

الل َه َأْن ُيْصِلَح بِِه بـَْيَن ِفَئتَـْينِ 
  .2754.رواه الب اره: . «َعِظيَمتَـْيِن ِمْن اْلُمْسِلِمينَ  (4)

َماُم بِالصعْلِح  باب: َهْل ُيِشيرُ  -5  اإْلِ

ييَص َرسنييولن ال َييها  -1125 : يَا َهييا قَالَيييت  ييَ  ال َييهن َعني  يَبييو َت تنرنييوٍ  باال بَيييابا   َعيين  َعاإاَشييَة َر ا

                                                                                                  
تنتن َوايٍَة: .َودَاَل  نا يفا را  (1) نن َيك  ََ حين سا  ( .4251. )الب اره: َولَي 
 .قراب السيف وتريه وعاؤه (2)
وي  يق ع يى اليرب والالي  واليرإيَ واألميري والشيريف والفا يم   سيد مأتوذ من السيولل و ي  الرياسية والبعامية ور عية القيدر (3)

 .ه يتيمم أذد قومه والبو يوالكرمي واحل يحل ال
 أه: مجاعت . (4)
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َوا ينهنَما  وَ  يصن َعالاَيٍة َأيب  تَيو  ا َا َيس  إاَذا َأَ دنإن
: َوال َيها  (1) ٍء  َو نيَو يَيقنيولن يتَير  اقنهن يفا َشي   َتيَر َوَيس  َك أَ ي َعيمن   اآل 

 َيَقياَل: أَنَيا  « َعلَـى الل ـِه َل يـَْفَعـُل اْلَمْعـُروفَ  (2)َأيْـَن اْلُمتَـأَل ي» َيَقياَل:  َ َ رََ  َعَ ي هاَما َرسنيولن ال َيها 
  .2755.رواه الب اره: يَا َرسنوَل الَ ها  َوَلهن َأه  َذلاَ  َأَ َت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .ي  ت منه الو يعة و    رك بعة الدين :أه (1)
ويقييال  يييه أك   و ييو شييرع   احل ييف إن مييدق معينيية :واإليييلء    ييف :آن أه :يقييال  واأللييية اليميي   احلييالف البييال  :أه (2)

 .أيًها
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(58) 
 ِكَتاب الشعُروطِ 

 ب: الشعُروِط ِفي اْلَمْهِر ِعْنَد ُعْقَدِة الن َكاحِ با -1

ٍر  -1126 َبَة ب نا َعاما َأَحـقع الشعـُروِط َأْن تُوفُـوا بِـِه َمـا »: قَاَل: قَاَل َرسنيولن ال َيها  َعن  عنق 
 ََ   .2721.رواه الب اره:  .«اْسَتْحَلْلُتْم بِِه اْلُفُرو

 ِفي اْلُحُدودِ  باب: الشعُروِط ال ِتي َل َتِحلع  -8

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َأ ا  نَريي ييرََق َوَدي ييدا ب يينا َتالاييٍد  -1127 َع ييرَابا  أَنَيهنَمييا قَيياَك: إاَن رجييًل  َر ا يين  األ  ما
ييحلن  َيَقياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها  أَن شنيدنَك ال َييَه إاَك َقَهييي َت يا باكاتَيابا ال َييها   َيَقيي أَ َيى َرسنييوَل ال َييها  ر  اَل اخلَ 

َترن  ن هن  -اآل  نَيَنا باكاَتابا الَ ها  َوأ َذن  يا   َيَقاَل َرسنولن الَ ها - َو نَو أَ ي َقهن ما  «قُـلْ »: : نَيَعحل    َاق ةا بَييي 
ييفً  يرا تن أََن َع َيى اب ي ا  (1)اقَاَل: إاَن اب ي ا َكياَن َعسا رَأَ ايها  َوإايد أنت  حَل   َا ي تَيَدي تن  َع َيى َ يَيا   َييَبََن باام   اليَرج 

اإَيٍة َو َيغ را  اب  ا  : أََ َيا َع َيى اب ي ا َج  يدن ما بَيرنويا يَم ال عا  يحلا   َيَأت  ن هن  اااإَةا َشاٍق َوَولايَدٍق  َ َسأَل تن أَ   ييتن َعياٍ   ما
حَل   َيَقييياَل َرسنيييولن ال َيييها  يييرَأَقا َ يييَيا اليييَرج  َنُكَمـــا  َوالـ ــِذي نـَْفِســـي»: َوأََن َع َيييى ام  َْقِضـــَين  بـَيـْ بِيَـــِدِه  ََ

ُْ َعَلْيكَ  اْلَولِيَدُة َواْلَََّنُم َرد   (2)ِبِكَتاِب الل ِه:   َوَعَلى ابْنِـَك َجْلـُد ِمائَـةن َوتـََّْرِيـُب َعـامن  اْغـُد يَـا أُنـَـْي
َهييا  َاع تيَ  «ِإلَــى اْمــَرَأِة َهــَذا  فَــِ ْن اْعتَـَرفَــْإ فَاْرُجْمَهــا َييا َرسنييولن ال َييها قَيياَل:  َيغَييَدا َعَ يي   َر َييت    َييَأَمَر تا

 . َت    .2725  2724.رواه الب اره:  َيرنمجا

َِا ِشْئُإ َأْخَرْجُتكَ  -8 َِا اْشتَـَرَط ِفي اْلُمَزاَرَعِة ِإ  باب: ِإ

َ  اهللن َعني هنَمياعنَمَر  َعنا اب نا  -1122 يمن َتي بَييَر َعب يَد ال َيها ب يَن عن  َر ا قَياَ   (3)َميَر قَياَل: َلَميا  َيدََع أَ  

                                                                                                  
 .العسيف  و األجري (1)
 .ككمه :أه (2)
 .أدالوا يده من مفر ها  اعوجت :أه (3)
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ييَوا ااحل   َوقَيياَل:    َيَقيياَل: إاَن َرسنييوَل ال َييها  اعنَمييرن َت ايبًيي ــا »َكيياَن َعاَمييَم يَيهنييوَل َتي بَيييَر َع َييى أَم  ــرعُكْم َم نُِق
ــر ُكْم الل ــهُ  يين  ال َ  «َأقـَ ي ييما   َيفنييداَعت  يَييَداهن َوإاَن َعب ييَد ال َييها ب ييَن عنَمييَر َتييرََ  إاَن َمالاييها  ننَيياَك   َيعنييداَه َعَ ي ييها ما

َلَء نيحل    َيَ َمي َمتينَنا  َوَقد  رَأَي تن إاج  َر نحل    نحل  َعدنو نَا َو ينه  ََ لََنا  نَناَك َعدنو؟ َتيي  َلهن  َولَي  َيَص عنَميرن َوراج  ا َأمج 
يييؤ مانا َ  يييرَي ال من     َأختن راجننَيييا َوقَيييد  أَقَيرَنَيييا حمنََميييدل َع َيييى َذلايييَ  أَ َييياهن َأَ يييدن بَييي ا َأ ا احل نَقي يييقا   َيَقييياَل: يَيييا أَما

يييتن قَيييو َل َرسنييولا ال َييها  : أَظَنَين ييَت َأيد َنسا ييَوالا  َوَشييَرَط َذلاييَ  لَنَييا.  َيَقيياَل عنَمييرن َم  : َوَعاَمَ نَييا َع َييى األ 
ــَد لَ » ــًة بـَْع َل ــَك قـَُلوُصــَك لَيـْ ــُدو ِب ــَر تـَْع ــْن َخْيبَـ ــَإ ِم َِا ُأْخرِْج ــَك ِإ ــَف ِب ــةن َكْي َل اَل: َكانَييت  َ ييياها  َيَقيي «يـْ

 نَبيي َ ةً 
ين   (1) َل نحل  عنَمرن َوأَع  َا نحل  قايَمَة َما َكياَن َ نيحل  ما حلا  قَاَل: َكَيب َت يَا َعدنَو الَ ها   ََأج  مان  َأ ا ال َقاسا

َباٍل َوَتري ا َذلاَ .  اَوعنرنو ً  َوإاباًل  الَثَمرا: ماًك    .2735ه الب اره: .روامان  أَقي َتاٍب َو ا

باب: الشعُروِط ِفي اْلِجَهاِد  َواْلُمَصاَلَحِة َمَع َأْهِل اْلَحْرِب  وَِكَتابَِة  -4
 الشعُروطِ 

ييَورا ب يينا َح َرَمييَة َوَميير َواَن قَيياَك: َتييرََ  َرسنييولن ال َييها  -1129 َدَمييَن احل نَدي بايَييةا  َ ييَن إاَذا   َعيين  ال ماس 
 (3)ِفي َخْيلن ِلُقَرْيشن طَِليَعةس  (2)ِإن  َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد بِاْلََِّميِم »:  َرايقا  قَاَل النَيخا  َكاننوا بابَيع ةا ال

َِاَت اْلَيِمينِ   َيَوالَ ها َما َشَعَر تااحل  َتالادل َ َن إاَذا  نيحل  باَقتَييرَقا  «َفُخُذوا 
َيي  ا   َيان  ََ َق ييَير كنةن نَييايرً  (4)  ااع 

َ تنييهن   َيَقيياَل  َري ٍ   َوَسيياَر النَييخا  لاقنيي َهييا  بَيرََكييت  باييها رَا ا ني  ييَبطن َع َييي هاحل  ما َ ييَن إاَذا َكيياَن باالثَنايَييةا الَيييتا يينه 
: َ ييم  َ ييم    ََأحَلَييت   النَيياسن
ييَواءن  (5)  َيَقييالنوا: َتيييَفَت  ال َقر 

ييَواءن   َيَقيياَل النَييخا   (6) ا َمــ»: َتيييَفَت  ال َقر 
ُْ اْلِفيـلِ  َِاَ  َلَهــا ِبُخلُـقن  َوَلِكــْن َحَبَســَها َحــاِب َ قييال:  «َخـأَلَْت اْلَقْصــَواُء  َوَمــا  َوال ــِذي نـَْفِســي »مثن

                                                                                                  
 .و و  د اعد رغري ا بل  (1)
 .ماء ب  عسفان و جنان (2)
 .يقال لن أرسم لي  ص ع   تر العدو (3)
 .الغرق :أه (4)
 . و دجر الناقة ل نهوض « م  م» :قولهو   مالت ع    ع ها :أه (5)
 .و و كاحلران ل فرس  امتنعت من الش  :أه (6)
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َ َدَجَرَ ييا  َيَوثَيبَييت   «يـَُعظ ُمــوَن ِفيَهــا ُحُرَمــاِت الل ــِه ِإل  َأْعطَْيــتـُُهْم ِإي اَهــا (1)بَِيــِدِه  َل َيْســأَُلوِني ُخط ــةً    مثن
قَاَل:  َيَعَدَل َعني هنحل  َ َن نَيَبَل باأَق َرى احل نَدي باَيةا َعَ ى مَثٍَد قَ ايما ال َماءا 
 َي َيحل   (3) ايَيَتبَيَر نيهن النَياسن  َيبَير ً ي (2)

يييوهن  َوشنيييكاَ  إاَن َرسنيييولا ال َيييها  مً  يينَ بدث يييهن النَييياسن َ يييَن نَيَب ن ييين  كا  اال َع َييي ن   َييياني تَيبََع َسيييه  َ  (4)َنانَتايييها ما مثن
َنَميا  نيحل  َكي َيلاَ  إاذ  َجياَء أََمَر نحل  أَن  جَي َع نوهن  ايها   َيَوالَ ها َما دَاَل جيَاي ن َ نحل  باالردهد َ َن يَبيَدرنوا َعن يهن   َيبَييي 

بَيَة ننر ينا َرسنيولا ال َيها بنَدي من ب نن َور قَاَء اخل نبَاعا   يفا نَيَفٍر مان  قَيو ماها مان  تنبَاَعَة  وََكاننوا َعي  
يما  (5) ين  أَ   ما

َر ب يَن لنيَؤه  نَيبَلنيوا أَع يَدالَ  َاَمَة   َيَقاَل: إايد  َيرَك تن َكع َت ب َن لنَؤه  َوَعياما يَياها احل نَدي بايَيةا  َوَمَعهنيحل  ال عنيوذن  (6) ا ما
ال َم َا اييييمن 
يييحل  منَقيييا ا نوَك َويَبيييال وَك َعييين  ال بَيي يييتا  (7) ِإن ـــا لَـــْم َنِجـــْئ ِلِقَتـــاِل »: .  َيَقييياَل َرسنيييولن ال َيييها َو ن

َنـــا ُمْعَتِمـــرِيَن  َوِإن  قريًشـــ ُهْم اْلَحـــْرُب  َوَأَضـــر ْت ِبِهـــْم  فَـــِ ْن َشـــاُءوا  اَأَحـــدن  َوَلِكن ـــا ِجئـْ قَـــْد نَِهَكـــتـْ
ًة  َوُيَخلعوا بـَْيِني َوبـَـْيَن الن ـاِ،  فَـِ ْن َأْظَهـرْ  : فَـِ ْن َشـاُءوا َأْن يَـْدُخُلوا ِفيَمـا َدَخـَل ِفيـِه َماَدْدتـُُهْم ُمد 

ــوا  ُقَــاتَِلنـ ُهْم َعَلــى َأْمــِري  (8)الن ــاُ، فـََعلُــوا  َوِإل  فـََقــْد َجمع َوِإْن ُهــْم َأبـَــْوا  فـََوال ــِذي نـَْفِســي بَِيــِدِه ََ
َفـــرَِد َســـاِلَفِتي  َهـــَذا َحت ـــى تـَنـْ
ْنِفـــَذن  الل ـــُه َأْمـــَرهُ  (9) «َولَيـُ

. قَييياَل:  (15)  َيَقييياَل بنيييَدي مل: َسيييأنبَي دغنهنحل  َميييا  َيقنيييولن
ين  َ يَيا الَرجنيما  َويَاع نَياهن يَيقنيولن قَييو ًك ا َان  ََ َق َ َن أََ ى قريشً  نَياكنحل  ما ئي  يئ تنحل  أَن    قَاَل: إانَا َقد  جا    َيإان  شا

ٍء  َوقَييياَل َذونو اليييرَأ ها نَيع راَ يييهن َع َيييي كنحل   َيَع  نَيييا   َيَقييياَل سنيييَفَهاؤن نحل : َك  َنَيييا َعن يييهن باَشييي   َ اَجيييَة لَنَيييا أَن  ختن را

                                                                                                  
 .قهية :أه (1)
 . و ما يظهر من الاء يف الشتاء :قيم (2)
 .والرض الاء الق يم (  و األتي ق يًل ق يًل ) (3)
 .تفظها :ييت بيل  أل ا  كنها أه  ما يهص  يها سهامه :أه (4)
أه أ يحل مو يص النرين ليه واألمانية   ما  و ص  يه الثياب حلفظهيا :-بفتن الهم ة وسكون التيتانية بعد ا مو دق-العيبة ) (5)

كأنييه شييبة الرييدر اليييه  ييو مسييتولع السيير بالعيبيية اليييت  يي  مسييتولع    التيي   تيهييا بييناونريين بهييحل النييون و كييى   ع ييى سييره
 (.الثياب

 .ومجعه أعدال كند وأندال  وي  ق ع ى اليه ك  نق ص مال ه  الاء اجملتمص الع  :-بكسر أوله-العد  (6)
 .يقود ولد ا مجص عاإي و   الناقة اليت و عت إن أن :العوذو  . و النوا اليت معها أوكل ا (7)
 .اسرتا وا :أه (8)
 .ل نسان سالفتان وإا جانبا العنق :وقيم  ألن السالفة أع   العنق يفينق ص عنق  :أه (9)
 . هيه :أه (15)
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َا قَياَل النَيخا   ني هنحل : َ اتا َما يَاع َتهن يَيقنولن  قَاَل: يَاع تنهن يَيقنولن َكَيا وََكَيا  َ َيَدثَيهنحل   ا    َيَقياَ  عنير َوقن ما
ييتنحل   ييعنوٍل  َيَقيياَل: َأه  قَيييو  ا  أََلس  ييتن باال َولَييدا  قَييالنوا: بَي َييى  قَيياَل:  ب يينن َمس  باال َوالاييدا  قَييالنوا: بَي َييى  قَيياَل: أََوَلس 

ييَم عنَكيياَظ   َيَ َمييا بَيَ ينييوا ييتَيني َفر تن أَ   ييتنحل   َيع َ منييوَن َأيد اس   َيَهييم   َيَتهامنييويا  قَييالنوا: َك  قَيياَل: أََلس 
َع َييَ   (1)

ئ يييتنكنحل  بايييَأ   ا  َوَولَيييداه َوَمييين   يييٍد   جا يييحل  تن َيييَة رنش  أَطَييياَع ا  قَيييالنوا: بَي َيييى  قَييياَل:  َيييإاَن َ يييَيا قَيييد  َعيييَرَض َلكن
 َ لاييها  احَن ييوً     َيَقيياَل النَييخا  اقي بَي نوَ ييا َوَلعنييويا آ ايييها  قَييالنوا: اإ تاييها   َأَ َيياهن  َ َجَعييَم ينَك دييحلن النَييخا يين  قَيو  ما

ييَ   لابنيَدي ٍم   َيَقيياَل عنير َوقن عان ييدَ  ييَر قَيو ما َتأ يَبي  َت أَم  َذلاييَ : َأه  حمنََميدن  أَرَأَي ييَت إان  اس 
َ يم  يَاع ييَت باَأَ ييٍد  (2)
ييَرد  َييإايد َوال َييها أَلََرد ونجنوً يي نت  تَيياَ  أَ   َييهن قَيبي  َييَ   َوإان  َ كنيينا األ  يين  ال َعييَربا اج  َشييااما  (3)ابً   َوإايد أَلََرد أَو 

يقن: ام رنيص   امان  النَياسا َت ايًقي يٍر الرديدد أَن  يَفاير وا َويَيَدعنوَك.  َيَقياَل لَيهن أَبنيو َبك 
اليَلتا  َأحَن ينن  (5)باَبظ يرا  (4)

ي  بايَيداها  لَيو َك يَيدل كَ  ٍر  قَاَل: أََما َواَلياه نَيف سا انَيت  لَيَ  نَفار  َعن هن َونََدعنهن   َيَقاَل: َمن  َذا  قَالنوا: أَبنو َبك 
َ عان ييداه ملَ   َييا أَلََجب تنييَ   قَيياَل: َوَجَعييَم ينَك دييحلن النَييخا ييباَك تا َيتاييها  َوال منغاييريَقن  َأج    َ كنَ َمييا َ َك َييحَل َأَتييَي با اي 

د  يَود عنير َوقن بايَيداها ب نن شنع َبَة قَاإاحلل َعَ ى رَأ سا الَنخا إاَن حلا يَيةا    َوَمَعهن الَسي فن َوَعَ ي ها ال ماغ َفرن  َ كنَ َميا أَ  
د  َ ييَرَب يَييَدهن بانَيع ييما الَسييي فا  النَييخا

يير  يَييَدَك َعيين  حلا يَييةا َرسنييولا ال َييها  (6)    َيَر َييَص عنيير َوقن َوقَيياَل لَييهن: َأتد
رَأ َسييهن   َيَقيياَل: َميين  َ ييَيا  قَييالنوا: ال منغاييريَقن ب يينن شنييع َبَة   َيَقيياَل: َأه  تنييَدرن 
ييَعى (7) ييتن َأس  َر اَ    أََلس  يفا َتييد 

ًميي َت قَيو  ييَ حَل   َيَقيياَل النَييخا   اوََكيياَن ال منغاييريَقن يَبيييا َ َجيياَء  ََأس  ييَواَ نحل   مثن َا ا ايَييةا  َيَقييتَيَ هنحل  َوَأَتييَي أَم  : يفا اع 
ْساَلَم فََأقْـَبُل  َوَأم ا اْلَماَل فـََلْسُإ ِمْنـُه ِفـي َشـْيءن » َ إاَن عنير َوَق  «َأم ا اإْلِ د مثن يَياَب النَيخا َجَعيَم يَير منيقن َأيب 
  نَيي ها  قَاَل:  َيَوالَ ها َميا  َييَنَ حَل َرسنيولن ال َيها َاَميةً  باَعيي  يني هنحل    َيَدَلَ   (8)خنن إاَك َوقَيَعيت  يفا َكيفد َرجنيٍم ما

                                                                                                  
 .يقال ب ج الرجم إذا وقف من التعت  عجبوا :أه (1)
 .قت ت مجاعتهحل   حل  بق منهحل أيبًل  :أهاستأيب ت قوم    (2)
 .أه أتلط :أوشاب (3)
 .بفتن الرال األون من الص (4)
 .ما يق ص من  ر  الرأق عند اخلتان و ( 5)
 .   احلديدق اليت  كون يف أسفم القراب (6)
 .والغالر الناقة العهد  يا تالر :معناه (7)
 .وبالع  من الردر  باليحل من الرأس :وقيم   و ما  ر  من الفحل من رطوبة الرأس أو الردر (8)
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ييرَهن  َوإاَذا  َيَوَ ييأَ َكيي َهييهن َوجا  ييَدهن  َوإاَذا أََمييَر نحل  ابي تَييَدرنوا أَم  َييا َوج  النواتا
َتتا نييوَن َع َييى َو نييوإاها  َوإاَذا َ َك َييحَل  (1) يَيق 

َوا َيهنحل  عان َدهن  َوَما حينايد وَن إالَي يها الَنظَيرَ  َتَفهنوا َأيب 
يَياباها  َيَقياَل: َأه   ا َيع ظايًمي (2) لَيهن.  َيَرَجيَص عنير َوقن إاَن َأيب 

تن َع َييى ال من نييوكا  َوَو َيي تن َع َييى قَيي َرييرَ قَيييو  ا  َوال َييها َلَقييد  َو َييد  د 
يي د  َوال َييها إان  رَأَي ييتن  (3) ييَرد َوالَنَجاشا وَكاس 

يَيابن حمنََميٍد  اَم اكً  يَيابنهن َميا يينَعظديحلن َأيب  َاَميًة إاَك َوقَيَعيت  احمنََميدً  قَيط  يينَعظدمنيهن َأيب    َوال َيها إان   َييَنَ حَل خنن
َييا َوج   يني هنحل   َيَدَلَ  تا َتتا نييوَن يفا َكيفد َرجنيٍم ما يرَهن  َوإاَذا  َيَوَ يأَ َكيالنوا يَيق  َهيهن َوجا  يَدهن  َوإاَذا أََميَر نحل  ابي تَييَدرنوا أَم 

يييَوا َيهنحل  عان يييَدهن  َوَميييا حينايييد وَن إالَي يييها الَنظَيييَر  َيع ظايًمييي لَيييهن  َوإانَيييهن قَيييد   اَع َيييى َو نيييوإاها  َوإاَذا َ َك َيييحَل َتَفهنيييوا َأيب 
يدٍ َعيَرَض َع َيي كنحل  تن َيي َة رنش 

ين  بَيي ا كاَنانَيَة: َلعنيويا آ ايييها   َيَقيالنوا: اإ تايها   َيَ َمييا  (4)  َاقي بَي نوَ يا   َيَقيياَل َرجنيمل ما
د  يييَرَم َع َيييى النَيييخا يييَياباها  قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َأش  ـــْومن يـَُعظ ُمـــوَن » :َوَأيب  َهـــَذا فُـــاَلنس  َوُهـــَو ِمـــْن قـَ
بَيَ هن النَياسن يينَ ب يوَن   َيَ َميا رََأد َذلايَ   قَياَل: سنيب َياَن ال َيها  َميا  «اْلُبْدَن  فَابـَْعثُوَها َلهُ  يتَيق   َيبنعاَثت  َلهن  َواس 

َن قَييييد  قين دييييدَ  ييييَياباها قَيييياَل: رَأَي ييييتن ال بنييييد  َييييؤنَكءا أَن  ينَرييييد وا َعيييين  ال بَيي ييييتا   َيَ َمييييا َرَجييييَص إاَن َأيب  ت  يَين َبغايييي   ا
ييعاَرت   َ َميي ييٍص   َيَقيياَل: َوأنش  ييَردن ب يينن َ ف  ييني هنحل   يينَقييالن لَييهن ماك  ا أََرد أَن  ينَرييد وا َعيين  ال بَيي ييتا   َيَقيياَ  َرجنييمل ما

ييَرَم َع َييي هاحل   قَيياَل النَييخا    «َهــَذا ِمْكــَرزس  َوُهــَو رَُجــلس فَــاِجرس »: َلعنييويا آ ايييها   َيَقييالنوا: اإ تاييها   َيَ َمييا َأش 
َ َ َجَعيَم ينَك ديحلن ال يرٍو  قَياَل النَيخا  نَيخا َنَميا  نيَو ينَك دمنيهن إاذ  َجياَء سنييَهي من ب ينن َعم  َلَقـْد َســُهَل »:    َيبَييي 
ييَنكنحل  كاَتابًيي «َلُكــْم ِمــْن َأْمــرُِكمْ  نَينَييا َوبَييي  تنييت  بَييي  ال َكا اييَت   َيَقيياَل النَييخا      َييَدَعا النَييخا  ا َيَقيياَل: َ يياتا اك 

 :« ِيَ   َوَلكاين   «ْسِم الل ِه الر ْحَمِن الر ِحيمِ اْكُتْب ب قَاَل سنيَهي مل: أََميا اليَرمح َنن:  َيَوال َيها َميا أَل راه َميا  ا
ييحلا ال َييها ا تنبينَهييا إاَك باس  يي امنوَن: َوال َييها َك َنك  تنييتن   َيَقيياَل ال منس  تنييت  بااي اييَ  الَ هنييحَل َكَمييا كنن ييَت َ ك  لييَرمح َنا اك 

يحلا  َيَقيياَل النَييخا  الييرَ  َ قييال:  «اْكُتــْب بِاْســِمَك الل ُهــم  »:  ا ــدس َرُســوُل »مثن َهــَذا َمــا قَاَضــى َعَلْيــِه ُمَحم 
 َلكاين   َيَقاَل سنَهي مل: َوالَ ها َلو  كنَنا نَيع َ حلن أََنَ  َرسنولن الَ ها َميا يَبيَدل نَاَك َعين  ال بَيي يتا َوَك قَا َي  نَياَك  وَ  «الل هِ 

: حمنََمييدن ب يينن َعب ييدا ال َييها   َيَقيياَل النَييخا   تنييت  ــْب »: اك  بـُْتُموِني  اْكُت َوالل ــِه ِإن ــي َلَرُســوُل الل ــِه َوِإْن َكــذ 

                                                                                                  
 .الش ء  ع  قربكال   :يقال (1)
 .يد ون أو يبالغون :أه (2)
 . و لقت من     الرو  (3)
 .أمر  ق :أه (4)
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نَـنَـا َوبـَـْيَن اْلبَـْيـِإ فـََنطُـوَف بِـهِ » : َيَقاَل َلهن الَنخا   «ُمَحم ُد ْبُن َعْبِد الل هِ   َيَقياَل  «َعَلى َأْن ُتَخلعوا بـَيـْ
نَا  نيييغ  ًَة  يييي  سنيييَهي مل: َوال َيييها َك  َيَتَييييَد ن ال َعيييَربن أَنَيييا أنتا
بايييما  َ َكتَيييَت   (1) ييين  ال َعيييا ا ال منق  َوَلكاييين  َذلايييَ  ما

نَيييييا  يييييمل  َوإان  َكييييياَن َع َيييييى لاينايييييَ  إاَك َرَلل  َيييييهن إالَيي  نَيييييا َرجن قَييييياَل   َيَقييييياَل سنيييييَهي مل: َوَع َيييييى أَنَيييييهن َك يَأ  اييييييَ  ما
ي امً  يراكاَ  َوقَيد  َجياَء منس  َنَميا  نيحل  َكيَيلاَ  إاذ  َلَتيَم اال منس  امنوَن: سنب َياَن الَ ها! َكي يَف يينيَرل  إاَن ال منش     َيبَييي 

يرٍو يَير سنيفن يفا قينينيولاها  أَبنو َجن يَدلا ب ينن سنيَهي ما ب ينا َعم 
يَفما َمَكيَة َ يَن َرَمي (2) ين  َأس  يها َوقَيد  َتيرََ  ما ى بانَيف سا

ييَ  َعَ ي يها أَن   َييرنَلهن إاَيَ  َ أَظ هنرا ال منس  اماَ    َيَقاَل سنيَهي مل: َ يَيا يَيا حمنََميدن أََولن َميا أنقَا ا  َيَقياَل النَيخا   بَي  
: « ٍُء أَ  اقَيياَل:  َيَوال َيها إاذً  «ِإنـ ا لَــْم نـَْقــِ  اْلِكتَـاَب بـَْعــد :   قَيياَل النَييخا  ابَيدً ملَ  أنيَبيياحلا َ  َع َيى َشيي  

يباها َلَ . قال:  «فََأِجْزُه ِلي» : بَيم  قَيد   «بـََلى فَافْـَعلْ »قَاَل: َما أَنَا  انجا يَردل قَياَل: َميا أَنَيا باَفاعايٍم  قَياَل ماك 
يييراكاَ   ييي اماَ   أنَرل  إاَن ال منش  ييي امً َأَجب نَييياهن لَيييَ . قَييياَل أَبنيييو َجن يييَدٍل: َأه  َمع َشيييَر ال منس  ئ يييتن منس    َأَك اَوقَيييد  جا

َن َما َقد  َلقايتن  وََكاَن قَيد  عنييدَب َعيَيابً  :  َأَ َيي يتن  اشيديدً  ا َيَرو  يفا ال َيها  قَياَل:  َيَقياَل عنَميرن ب ينن اخلَ  َيابا
َ ال َييها  َ ال َييها  ًقيي نَييخا يييَت نَييخا : أََلس  ييَنا َع َيييى ا «بـَلَــى»   قيييال:ا َيقن  ييتن : أََلس  َييقد َوَعييدنو نَا َع َيييى قين  ييتن حل 

:  َ اييحَل نينع  ايي  الَدنايَييةَ  «بـََلــى»ال َباطاييما  قييال:  قين  ييتن
ِإن ــي َرُســوُل الل ــِه  َوَلْســُإ »  قييال: ايفا لاينانَييا إاذً  (3)

ثينَنا أَنَييا َسييَنأ ِتا ال بَيي ييَت  َيَن نييومن بايي «َأْعِصــيِه  َوُهــَو نَاِصــِري َييدد ََ كنن ييَت تن : أََولَييي  بـََلــى  »ها  قييال: قين  ييتن
ــاَم  ــِه اْلَع : َك  قييال:  «فََأْخبَـْرتُــَك َأن ــا نَْأتِي ــهِ »قَيياَل: قين  ييتن ــِه َوُمط ــو فس ِب قَيياَل:  َأَ َيي ييتن أَبَييا  «فَِ ن ــَك آتِي

َ ال َييها  ًقيي ََ َ ييَيا نَييخا ييٍر  أَلَييي  : يَييا أَبَييا َبك  ييٍر   َيقن  ييتن ييَنا َع َييىاَبك  : أََلس  َييقد َوَعييدنو نَا    قَيياَل: بَي َييى  قين  ييتن احل 
:  َ احَل نينع  ا  الَدناَيَة يفا لايناَنا إاذً    قَياَل: أَيي َهيا الَرجنيمن  إانَيهن َلَرسنيولن ال َيها اَعَ ى ال َباطاما  قَاَل: بَيَ ى  قين  تن

 َتم سا   باَغر داها رنهن   َاس  ََ يَيع را  َربَهن  َو نَو نَايبا   َولَي 
ََ َكياَن  َيَوالَ ها إانَ  (4) : أَلَيي  َيقد  قين  يتن هن َعَ ى احل 

: َك  بَيَرَك أََنَ   َأ  ايها ال َعاَ   قين  يتن ثينَنا أَنَا َسَنأ ِتا ال بَيي َت َوَن نومن باها  قَاَل: بَيَ ى  أَ ََأت  قَياَل:  َإانَيَ   حينَدد

                                                                                                  
 .قهرًا :بالفتن ويروه بالهحل أه (1)
 . و مشى القيد :بهحل الس  ويقال بكسر ا (2)
 .احلقريق ودنًا ومعىن :أه (3)
واليرال بيه التمسي    ل بم  نبلة الركت ل فيرس -ه الغردأ-و و ) . و ركاب البعري -بفتن أوله وسكون ثانيه مث داه-الغرد  (4)

 (.كاليه  س  بركت الفارس  ل يفارقه   بأمره و رك ال الفة له
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:  َيَعما  ييتن لاييَيلاَ  أَع ميياًك  ييَيةا ال كاتَييابا  قَيياَل  (1).آ ايييها َومن َييودمل باييها. قَيياَل عنَمييرن يين  َقها قَيياَل:  َيَ َمييا  َيييرََ  ما
َيب َياباها:  َرسنولن الَ ها  يني هنحل  َرجنيمل َ يَن قَياَل  «ُقوُموا فَـاْنَحُروا ثُـم  اْحِلُقـوا»ألا قَياَل:  َيَوال َيها َميا قَياَ  ما

ييني هنحل  َأَ ييدل َلَتييمَ  يين  النَيياسا   َذلاييَ  ثَييَلَ  َمييرَاٍت   َيَ َمييا ملَ  يَيقنييحل  ما َع َييى أن د َسييَ َمَة   َيييََكَر َ َييا َمييا َلقاييَ  ما
َ َك  نَك ديييحل  َأَ يييدً  يييرن   مثن َ ال َيييها  َأتنايييت  َذلايييَ   ات  يييني هنحل  َك اَميييًة  َ يييَن  َين َييييَر  ا َيَقالَيييت  أن   َسيييَ َمَة: يَيييا نَيييخا ما

عنَو َ الاَقَ   َيَيي  اَقَ . َ َ رََ   يَ  َنَ   َوَ د  نَيهن َوَلَعيا  ا َيحل  ينَك ديحل  َأَ يدً بند  يني هنحل  َ يَن  َيَعيَم َذلايَ   حَنَيَر بند  ما
تنيمن اَ الاَقهن َ َيَ َقيهن   َيَ َميا رَأَو ا َذلايَ  قَيامنوا  َيَنَييرنوا َوَجَعيَم بَيع هنيهنحل  حَي  ايقن بعًهي   َ يَن َكياَل بَيع هنيهنحل  يَيق 

يييي ابعًهيييي ييييَوقل منؤ ما اَتم  َ َجيييياَءهن ناس  يَييييا أَيي َهييييا الَيييييايَن آَمننييييوا إاَذا َجيييياءَكنحل  نَيييياتل   َييييأَني َبَل ال َييييهن  َيَعيييياَن:   مثن
ننو ننَ  َتيا رَاٍت  َيام  َناتن منَهياجا َمئايٍي   15.المتينية  ال َكيَوا ارا  (2)باعاَريحلا َ يَن بَي َيَ   ال منؤ ما َ  َ َيَق عنَميرن يَيو 

ا  َكانَيَتا َلهن يفا الشدر كا  رَأَ َي   َ ام  َوانن ب ينن أنَميَيَة  مثن يَرد يَبيف  نت  َياَن  َواأل  َا منَعاوايَةن ب ينن َأ ا سنيف  َداإن    َيتَيَبَوَ  إا  
ييرٍي  َرَجييَص النَييخا   يي احلل  -إاَن ال َمداينَييةا َ َجيياَءهن أَبنييو َبرا يين  قينييَري ٍ  َو نييَو منس   ََأر َسيي نوا يفا طََ باييها  -َرجنييمل ما

ا   َيَقييالنو  َفييةا  َرجن َيي   ا  َ َ َرَجييا باييها َ ييَن بَيَ غَييا َذا احل نَ يي  ييَد الَييياه َجَع  ييَت لَنَييا  َ َد َيَعييهن إاَن الييَرجنَ    ا: ال َعه 
َفَ  َ يي ا: َوال َييها إايد أَلََرد َسيييي  ََ ييدا الييَرجنَ    ييرٍي ألا يين  َم ييٍر َ نييحل    َيَقيياَل أَبنييو َبرا نن َيا يَييا  نييَل  َينَيبَلنييوا يَييأ كن نوَن ما

َ َجرَب يتن   َيَقياَل أَبنيو اَجيددً  َتيرن   َيَقياَل: َأَجيم   َوال َيها إانَيهن َعَيديدل  َلَقيد  َجرَب يتن بايها  مثن يتَيَ هن اآل  يرٍي:    َاس  َبرا
ن ييهن  َ َهييَربَهن َ ييَن بيَييَرَل  َكنَييهن ما أَرايا أَن ظنيير  إالَي ييها   ََأم 
َتييرن َ ييَن أَ َييى ال مَ  (3) َد َو َيييَر اآل  ييجا داينَييَة   َييَدَتَم ال َمس 

ييَ  َرآهن:  يَيع ييدنو   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  ُِْعــرً » ا د  (4)«اَلَقــْد رََأك َهــَذا  قَيياَل:   َيَ َمييا اني تَيَهييى إاَن النَييخا
َ الَ ها   رٍي   َيَقاَل: يَا َنخا تنولل  َ َجاَء أَبنو َبرا خا َوإايد َلَمق  َقد  َوالَ ها أَو َس ال َيهن ذاَمتَيَ   قَيد  قنتاَم َوالَ ها يَبا ا

ني هنحل   قَاَل الَنخا   َ َأع َايا الَ هن ما  «ِمْسـَعَر َحـْربن  لَـْو َكـاَن لَـُه َأَحـدس  (5)َوْيُل أُم ـِه »: َرَلل َ  ا إالَي هاحل   مثن

                                                                                                  
و يو  الييكور يف الرييين  يو مويبيول إن الب يره بالسيند و  « َيَعما  يتن لايَيلاَ  أَع مياًك ».ويف األيبم: قال الب يره: قيال عمير: ( 1)

  .5/346قاله احلا ن  وانظر الفتن: . منق ص ب  الب ره وعمر
 .و   عقدق النكا   مجص عرمة (2)
 .سكن وب  ت  ركته :أه (3)
 . بًعا :أه (4)
 .   ك مة  عجت ك يرال تا الي  (5)
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يرا   َيَ َما يَاَص َذلاَ  َعَرَم أَنَهن َسيَيرنل هن إالَي هاحل   َ َ رَ َ  ييَف ال َبي  َ َن أََ ى سا
يني هنحل  أَبنيو  (1) َف ايتن ما قَياَل: َويَيني 

يييَ حَل إاَك حلَايييَق بايييأَ  يييمل قَيييد  َأس  ييين  قينيييَري ٍ  َرجن يييرٍي  َ َجَعيييَم َك َ  ييرن ن ما يييَق بايييَأ ا َبرا  ا َجن ييَدلا ب ييينن سنيييَهي ٍم   َيَ يا
ييييني هنحل  عاَريييابَةل   َيَوال َيييي َتَمَعيييت  ما يييرٍي  َ ييييَن اج  يييَمعنوَن باعاييييرٍي َتَرَجيييت  لاقنييييَري ٍ  إاَن الَشييييأ  ا إاَك َبرا ها َمييييا َيس 

د  ييَواَ نحل    ََأر َسيييَ ت  قينييَري  ل إاَن النَيييخا حلا َلَميييا  اع تَيَر نييوا َ َيييا   َيَقتَي نييو نحل  َوَأَتيييينوا أَم  ييدنهن باال َيييها َوالييَر ا  ينَناشا
يينل   ََأر َسي َو نيَو الَيياه َكيَف أَي ييدايَيهنحل  إالَيي هاحل    َيأَني َبَل ال َييهن  َيَعياَن:  َم النَيخا  أَر َسيَم َ َمين  أَ َياهن  َيهنيَو آما

يَيَة  َعن كنحل  َوأَي داَيكنحل  َعني هنحل  باَب  نا َمَكَة مان  بَيع دا أَن  أَظ َفرَكنحل  َعَ ي هاحل   ما َا ا ايَيةا َ يَن بَي َيَ  احلَ  يَيَة اع   محَا
يحلا وَكَ   26.الفتن:  يحلا ال َيها اليَرمح َنا اليَر ا يَيتينهنحل  أَنَيهنيحل  ملَ  ينقاير وا أَنَيهن نَيخا  ال َيها  وملَ  ينقاير وا باباس    َوَ يالنوا انَيت  محَا

 . َ ال بَيي تا نَيهنحل  َوبَي     .2732  2731.رواه الب اره: بَييي 

َيا ِفي اإْلِ  -5 قْـَراِر  َوالشعُروِط ال ِتي باب: َما َيُجوُز ِمْن اِلْشِتَراِط َوالثـعنـْ
َِا قَاَل ِمائَةس ِإل  َواِحَدًة َأْو ثِْنتَـْينِ  نَـُهْم  َوِإ  يـَتَـَعارَفـَُها الن اُ، بـَيـْ

  ِمائَــًة اِإن  لِل ــِه ِتْســَعًة َوِتْســِعيَن اْســمً »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1191
 . 2736.رواه الب اره:  .«َدَخَل اْلَجن ةَ  (2)َأْحَصاَها   َمنْ اِإل  واحدً 

ـرس يحـبع الـِوتر».ويف رواية:  (65) رواه الب ياره: . . «ل َيحفظها أحدس إل َدَخَل الجنة  وهو ِوتـْ

6415. 
(3) 

 
 
 

                                                                                                  
 .سا  ه :أه (1)
العمييييم أطييياا  :وقيييييم  اسيييت رجها ميييين كتييياب اهلل :إ انًيييا وقيييييم :وقييييم  ميييين أ ييياط تييييا ع ًميييا ومعر يييية :وقييييم   فظهيييا :أه (2)

 .من عرم معانيها :وقيم  أت ر ا بباله :وقيم   قتها ا
دٍ  :باب.يف الدعوات/  (3) حٍل َتيي َر َوا ا اَإةن اس    .لاَ ها ما
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(54) 
 ِكَتاب اْلَوَصايَا

 باب: اْلَوَصايَا -1

ييَ  اهللن َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -1191 َمــا َحــقع اْمــِر ن »قييال:  : أََن َرسنييوَل ال َييها  َعني هنَميياَر ا
َلتَـْيِن ِإل  َوَوِصي ُتُه َمْكُتوبَةس ِعْنَدهُ     .2738.رواه الب اره: . «ُمْسِلمن  َلُه َشْيءس يُوِصي ِفيِه  يَِبيُإ لَيـْ

يييَ  اهللن َعن يييهن  َتيييَنا َرسنيييولا  -1198 َيييارا ا َر ا يييراو ب ييينا احل  ييي  جنَوي رايَيييَة بان يييتا ال َيييها  َعييين  َعم    َأتا
َييارا ا  قَيياَل: َمييا  َيييَرَك َرسنييولن ال َييها    ا  َوَك أََمييًة  َوَك شيييئً ا  َوَك َعب ييدً ا  َوَك لينييارً اعان ييَد َمو  اييها لرإًيي احل 
َلَ هن  َوأَر  ً    .2739ره: .رواه الب ا (1)َجَعَ َها يَبَدَقًة. اإاَك بَيغ َ َتهن ال بَيي َهاَء  َوسا

يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا الَ ها ب يَن َأ ا أَو َس  -1198 أَنَيهن سنيئاَم: َر ا
أَو يَبيى   َ يم  َكياَن النَيخا   (2)

يَيةن  يَيةا  -  َيَقاَل: َك  َ قايَم: َكي يَف كنتايَت َع َيى النَياسا ال َويبا يرنوا باال َويبا يَبيى باكاتَيابا  (3)-  أَو  أنما  قَياَل: أَو 
  .2745.رواه الب اره: الَ ها. 

 باب: الص َدَقِة ِعْنَد اْلَمْوتِ  -8

د  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1194 : يَييا َرسنييوَل ال َييها  َأه  الَرييَدَقةا أَ  َهييمن  قَيياَل: قَيياَل َرجنييمل لا نَييخا
َِا َأْن َتَصــد َ  َوَأنْــَإ َصــِحيحس َحــرِيصس  تَْأُمــُل اْلََِّنــى  َوتَ »قَيياَل:  ْخَشــى اْلَفْقــَر  َوَل تُْمِهــْل  َحت ــى ِإ

  .2748.رواه الب اره:  (4).«بـََلََّْإ اْلُحْلُقوَم  قـُْلَإ: ِلُفاَلنن َكَذا  َوِلُفاَلنن َكَذا  َوَقْد َكاَن ِلُفاَلنن 

 

                                                                                                  
ب نا الَسبايما يَبَدَقةً .َويفا راَوايٍَة:  (1)  ( .4461. )رواه الب اره: َوأَر ً ا َجَعَ َها كا
رو  و ط ية بن مرَرم بن َكع ت بن :والساإم.( 2) َمَدايا ال كنويفا   َعم   . أَبنو عبد اهلل اليام  ا  
 ( .5522. )الب اره: وملَ  ينوصا .دَاَل يفا راَوايٍَة: ( 3)
 . 715يف البكاق/ باب:  هم يبدقة الشيين الريين/  :   قد  يفوقد    يا من الوا ص الكررق يف ال ترر.( 4)
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َقَاِرِب  -8  باب: َهْل َيْدُخُل الن َساُء َواْلَوَلُد ِفي اَْ

يييَ  أَني يييَبَل ال َيييهن َعيييَب َوَجيييَم:  َرسنيييولن ال َيييها  قَييياَل: قَيييا َ  َوَعن يييهن  -1195 يييريََ َ   ا َوأَن ييييار  َعشا
َقي َربا َ  اْشـتَـُروا َأنـُْفَسـُكْم  َل ُأْغنِـي  -أَو  َك اَميًة حَن َوَ يا  - يَا َمْعَشَر قـَُرْيشن »قَاَل:   214.الشعراء:  األ 

ــْن الل ــِه شــيئً  ــاَعــْنُكْم ِم ــِد َمَن ــي َعْب ــْن الل ــِه شــيئً   يَــا بَِن ــِد اافن َل ُأْغِنــي َعــْنُكْم ِم ــَن َعْب   يَــا َعب ــاُ، ْب
ــَك ِمــْن الل ــِه شــيئً  ــِك ِمــْن الل ــِه ااْلُمط ِلــِب َل ُأْغِنــي َعْن ــَة َرُســوِل الل ــِه َل ُأْغِنــي َعْن   َويَــا َصــِفي ُة َعم 

.رواه  .«اْن َمـاِلي  َل ُأْغنِـي َعْنـِك ِمـْن الل ـِه شـيئً   َويَا فَاِطَمُة بِْنَإ ُمَحم دن  َسِليِني َما ِشْئِإ ِمـاشيئً 
  .2753الب اره: 

َِا بـََلَُّوا الن َكاَح فَِ ْن بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى  -4 تَـُلوا اْلَيَتاَمى َحت ى ِإ َوابـْ
ُهْم ُرْشدً   اِمم ا َقل  ِمْنُه َأْو َكثـَُر َنِصيبً إلى قوله:  اآَنْسُتْم ِمنـْ

  7 - 6.النساء: اُروضً َمفْ 

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -1196 يدا َرسنيولا ال َيها  أَبَاهن : أََن َر ا َياٍل لَيهن َع َيى َعه    َ َريَدَا  ا
يتَيَفد تن مياًك وََكاَن يينَقالن َلهن مَث  ل  وََكاَن خَن ًل  : يَيا َرسنيوَل ال َيها إايد اس  َل    َو نيَو عا    َيَقاَل عنَمرن ن يداه نَفايي

َتَصـد ْ  بَِأْصـِلِه  َل يـُبَـاُع َوَل يُوَهـُب َوَل يُـوَرُث  َوَلِكـْن »:  ََأَرل تن أَن  أََ َرَدَا باها   َيَقياَل النَيخا  
َفــــُق ثََمـــــُرهُ   َيَتَرييييَدَا باييييها عنَميييييرن  َ َرييييَدقَيتنهن ذلايييييَ  يفا َسييييبايما ال َيييييها  َويفا الردقَييييابا  «يـُنـْ

َسييييياكا ا  َوال مَ  (1)
ن هن باال َمع رنوما  أَ  و  يينؤ كايَم َوالَهي فا  َواب نا الَسبايما  َولاياه ال قنر ىَب  َوَك جنَناَ  َعَ ى َمن  َولاَيهن أَن  يَأ كنَم ما

َر منَتَمودٍل باها.    .2764.رواه الب اره: يَبدايَقهن َتيي 

 
 
 

                                                                                                  
 .ن به رقاتحل حل الكا بون يع ون من الردقات ما يفكو  (1)
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 اَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلمً ِإن  ال ِذيباب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -5
  15.النساء: اَوَسَيْصَلْوَن َسِعيرً  اِإن َما يَْأُكُلوَن ِفي بُطُونِِهْم نَارً 

د َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1197 ـــْبَع اْلُموبَِقـــاتِ »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا «اْجَتِنبُـــوا الس 
قَيييالنوا: يَيييا  (1)

ِْ ال تِـي َحـر َم الل ـُه ِإل  بِـاْلَحق   »ا  نَن  قَياَل: َرسنوَل الَ ها  َومَ  الش ـْرُ  بِالل ـِه  َوالس ـْحُر  َوقـَْتـُل الـنـ ْف
ــــْذُف اْلُمْحَصــــَناتِ  ــــْوَم الز ْحــــِف  َوَق ــــَول ي يـَ ــــيِم  َوالتـ  ــــاِل اْلَيِت ــــاِت  َوَأْكــــُل الر بَــــا  َوَأْكــــُل َم اْلُمْؤِمَن

  .2766 اره: .رواه الب. «اْلََّاِفاَلتِ 

 باب: نـََفَقِة اْلَقي ِم ِلْلَوْقفِ  -6

  َما تـَرَْكـُإ اَوَل درهمً  اَل يـَْقَتِسُم َورَثَِتي دينارً »قَياَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها وَعن هن  -1192
  .2776.رواه الب اره:  .«بـَْعَد نـََفَقِة ِنَساِئي َوَمُئونَِة َعاِمِلي  فـَُهَو َصَدَقةس 

َِا َوَقَف َأْرضً باب:  -7 رً  اِإ َأِو اْشتَـَرَط لِنَـْفِسِه ِمْثَل ِدَلِء  اَأْو بِئـْ
 اْلُمْسِلِمينَ 

َرَم َع َيي هاحل   َوقَياَل: أَن شنيدنكنحل  ال َيَه  َوَك أَن شنيدن َعن  عنث َماَن  -1199 َر  َأش  : أَنتهن َ ي جن  نويبا
د  ييَياَب النَييخا ييتنحل   َيع َ منييونَ إاَك َأيب  ــُه اْلَجن ــةُ »قَيياَل:  أََن َرسنييوَل ال َييها    أََلس  ــَة فـََل ــَر ُروَم ــْن َحَف   «َم

يييوَن أَنَيييهن قَييياَل:  يييتنحل   َيع َ من ـــَز َجـــْيَش اْلُعْســـَرِة فـََلـــُه اْلَجن ـــةُ »َ َيَفر  ينَهيييا  أََلس    َ َجَهيييب  ينهنحل   قَييياَل: «َمـــْن َجه 
َا قَاَل. َ َرَدقنوهن  ا
  .2778.رواه الب اره:  (2)

 
 

                                                                                                  
 .الوبق بعم ه ا است ع يه العاقت :وقال تريه  اله كات :قال الب اره (1)
ميين األ اليييج الع قيية يف يبيييين الب يياره  وقييد ويبيي ه الييدارق   واإلييياعي     ييا تييالف الريينف  يييه شييرطه  و ييو  يييا. (2)

 . 428/ 3  و غ يق التع يق: 457/ 5وتريإا. وانظر الفتن: 
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َِا باب: قـَْوُل الل ِه َعز  َوَجل :  -2 يَا أَيـعَها ال ِذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ِإ
ََِوا َعْدلن ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن  َناِن  َحَضَر َأَحدَُكْم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصي ِة اثـْ

  158 – 156.الاإدق: َفاِسِقينَ َوالل ُه َل يـَْهِدي اْلَقْوَم الْ إلى قـَْوِلِه:  َغْيرُِكمْ 
ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -1811 حٍل َمييَص مَايييحٍل الييَداراهد  َر ا يين  بَيي ا َسييه  قَيياَل: َتييرََ  َرجنييمل ما

ي احلل   َيَ َميا قَيداَما بارَتاَكتايها  يَ  َيا منس  ََ تا ما   باَأر ٍض لَيي  ين   اَهيٍة  اَقيدنوا َجاًميَوَعداهد ب نا بََداٍء  َ َماَت الَسه  ما
َ َفهنَميييا َرسنيييولن ال َيييها  احنََويًبييي ييين  َذَ يييٍت   ََأ   َيييا ن ما يييَد اع  َ ونجا   مثن

ييين  مَاييييحٍل  (1) ََكيييَة   َيَقيييالنوا: ابي تَيع نَييياهن ما  ا
يين  َشييَهاَل اا  لاَياإاييها  َ َيَ َفييا: َلَشييَهاَل ينَنا َأَ ييق  ما يين  أَو  باهاحل . َوَعييداه    َيَقيياَ  َرجنييَلنا ما َيياَ  لاَرييا ا َما  َوإاَن اع 

يَيةن:  . يَيا أَيي َهيا الَييايَن آَمننيوا َشيَهاَلقن بَيي يناكنحل  إاَذا َ َهيَر َأَ يدَكنحل  ال َمييو تن قَياَل: َو اييهاحل  نَيبَلَيت  َ يياها اآل 
  .2785 . .رواه الب اره: 156.الاإدق: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .و و مستدير ك قعر له تالًبا  ناء معروم من  هة أو تري ا و إ (1)
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(55) 
 ِكَتاب اْلِجَهادِ 

 ْلِجَهاِد َوالس َيرِ باب: َفْضِل ا -1

 َيَقاَل: لنلَي ا َع َيى َعَميٍم يَيع يدالن  قال: جاَء رجمل إن رسولا اهللا  َعن  َأ ا  نَريرَق  -1811
ََ اْلُمَجاِهـُد َأْن تَـْدُخَل َمْسـِجَدَ   فـَتَـُقـوَم »قَياَل:  «َل َأِجـُدهُ »اع اَهاَل  قَياَل:  َِا َخـَر َهـْل َتْسـَتِطيُع ِإ

َت ايصن َذلاَ .  «َر  َوَتُصوَم َوَل تـُْفِطَر َوَل تـَْفتُـ    .2785.رواه الب اره: قَاَل: َوَمن  َيس 

 باب: َأْفَضُل الن اِ، ُمْؤِمنس ُمَجاِهدس بِنَـْفِسِه َوَماِلِه ِفي َسِبيِل الل هِ  -8

راَه  -1818 نَييياسا أَ  َهيييمن   َيَقييياَل قَييياَل: قاييييَم: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  َأه  ال َعييين  َأ ا َسيييعايٍد اخل نيييد 
َ َميين   قَيياَل:  «ُمــْؤِمنس ُيَجاِهــُد ِفــي َســِبيِل الل ــِه بِنَـْفِســِه َوَمالِــهِ »: َرسنييولن ال َييها  ُمــْؤِمنس ِفــي »قَييالنوا: مثن

  .2786.رواه الب اره:  .«ِشْعبن ِمْن الش َعاِب  يـَت ِقي الل َه  َويَدَُع الن اَ، ِمْن َشر هِ 

:  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َأ ا  نَريي ييرََق َعيين   -1818 َمثَــُل اْلُمَجاِهــِد ِفــي َســِبيِل »يَيقنييولن
َكَمثَـِل الص ـائِِم اْلَقـائِِم  َوتـَوَك ـَل الل ـُه لِْلُمَجاِهـِد ِفـي   -َوالل ُه َأْعَلُم ِبَمْن ُيَجاِهُد ِفي َسـِبيِلِه  -الل ِه 

  .2787.رواه الب اره: . «َمَع َأْجرن َأْو َغِنيَمةن  اَأْن يُْدِخَلُه اْلَجن َة  َأْو يـَْرِجَعُه َساِلمً  َسِبيِلِه بَِأْن يـَتَـَوف اهُ 

 باب: َدرََجاِت اْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيلِ  -8

ــَن بِالل ــِه َوِبَرُســوِلِه  َوَأقَــاَم الص ــاَلةَ »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َوَعن ييهن  -1814   َمــْن آَم
َْ ِفــي  اَوَصــاَم رََمَضــاَن  َكــاَن حًقــ َعَلــى الل ــِه َأْن يُْدِخَلــُه اْلَجن ــَة  َجاَهــَد ِفــي َســِبيِل الل ــِه  َأْو َجَلــ

  ِإن  ِفـي اْلَجن ـِة ِمائَـَة َدرََجـةن »  َيَقالنوا: يَا َرسنوَل الَ ها  أََ َل نينَبشدرن النَياَس. قَياَل: «َأْرِضِه ال ِتي ُوِلَد ِفيَها
َْرِ   فَــ ِ  ــَماِء َواَْ ــْيَن الس  ــْيَن الــد رََجتَـْيِن َكَمــا بـَ َِا َأَعــد َها الل ــُه لِْلُمَجاِهــِديَن ِفــي َســِبيِل الل ــِه  َمــا بـَ
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أنرَاهن قيييال: -اْلَجن ـــِة  َوَأْعلَـــى اْلَجن ـــِة  (1)َســـأَْلُتُم الل ـــَه فَاْســـأَُلوُه اْلِفـــْرَدْوَ،  فَِ ن ـــُه َأْوَســـ ُ 
ْوقَـــُه فَـ  - (2)

  .2795.رواه الب اره: . «َعْرُش الر ْحَمِن  َوِمْنُه تـََفج ُر َأنـَْهاُر اْلَجن ةِ 

باب: اْلََّْدَوِة َوالر ْوَحِة ِفي َسِبيِل الل ِه  َوقَاِب قـَْوِ، َأَحدُِكْم ِمْن  -4
 اْلَجن ةِ 

َا ب نا َمالاٍ   -1815 د َعن  أََن  (4)ِفي َسـِبيِل الل ـِه َأْو َرْوَحـةس  (3)ةس َلََّْدوَ »قَاَل:    َعن  الَنخا
نـَْيا َوَما ِفيَها رس ِمْن الدع   .2792.رواه الب اره:  .«َخيـْ

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1816 ــا َتْطلُــُع »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــرس ِمم  َلَقــاُب قـَــْو،ن ِفــي اْلَجن ــِة َخيـْ
ُْ َوتـََُّْربُ  ُْ لَ »َوقَاَل:  «َعَلْيِه الش ْم ـرس ِمم ـا َتْطلُـُع َعَلْيـِه الش ـْم ََّـْدَوةس َأْو َرْوَحـةس ِفـي َسـِبيِل الل ـِه َخيـْ

  .2793.رواه الب اره:  .«َوتـََُّْربُ 

 باب: اْلُحوِر اْلِعيِن َوِصَفِتِهن   -5

َا .َعن   (66) ـرس َمـا ِمـْن َعْبـدن يَُمـوُت لَـُه ِعْنـَد » :قَيالَ   النَيخد َعينا   َمالايٍ   ب ينا  أََن الل ـِه َخيـْ
نـَْيا َوَمـا ِفيَهـا  ِإل  الش ـِهيَد ِلَمـا يـَـَرك ِمـْن َفْضـِل الش ـ نـَْيا َوَأن  َلُه الدع َهاَدِة  َيُسرعُه َأْن يـَْرِجَع ِإَلى الدع

نـَْيا فـَيـُْقَتَل َمر ًة    2795.رواه الب اره:  . «ُأْخَركفَِ ن ُه َيُسرعُه َأْن يـَْرِجَع ِإَلى الدع

ََ ب َن َمالاٍ   -1817 د َعن  أََن َلْو َأن  اْمَرَأًة ِمْن َأْهـِل اْلَجن ـِة اط َلَعـْإ » قَاَل:   َعن  الَنخا
نَـُهَما  َوَلَمأَلَْتُه رِيحً  ََضاَءْت َما بـَيـْ َْرِ  ََ َْ نـَْيا  (5)  َولََنِصيُفَهااِإَلى َأْهِل ا ـرس ِمـْن الـدع َعَلى رَْأِسَها َخيـْ

                                                                                                  
 (.الرال باألوسط  نا األعدل واأل هم)( 1)
  حل يش  منهحل ييونَ  -شي  حين بن يباحل  يه-  و ش  من حين بن يباحل شي  الب اره  يه  وقد رواه تريه عن   ين.( 2)

  .6/13. قاله يف الفتن: بن حممد عند اإلياعي   وتريه
 . والرال تا  نا سري أول النهار  من أول النهار إن البوال :-بفتن أوله-الغدوق  (3)
 .(و و اخلرو  يف أه وقت كان من دوال الشمَ إن تروتا  الرق الوا دق من الروا  :الرو ة) (4)
 . و اخلمار (5)
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  .2796.رواه الب اره: . «َوَما ِفيَها

 باب: َمْن يـُْنَكُب ِفي َسِبيِل الل هِ  -6

ين  بَي ا سنيَ ي حٍل إاَن بَي ا َعياماٍر يفا َسيب عاَ    َيَ َميا  اأَقي َواًمي قَاَل: بَيَعَج الَنخا   َوَعن هن  -1812 ما
: قَييدامنوا قَيياَل َ نييحل  َتييايا
يي د َن أنبَي دَغهنييحل  َعيين  َرسنييولا ال َييه أَ َيَقييَدمنكنحل    َييإان  أََمننييويا َ يي (1)   َوإاَك كنن ييتنحل  ما

د اَقرايبً  ثينهنحل  َعين  النَيخا َنَما حينَدد ٍن  َأَني َفيَيهن      َيتَيَقَدَ   ََأَمننوهن   َيبَييي  يني هنحل  َ  ََعنَيهن بايرنم  َمئنيوا إاَن َرجنيٍم ما إاذ  أَو 
بَيييرن   ينيب تن َورَ  ييَياباها  َيَقتَي نيو نحل  إاَك رجييًل  َيَقياَل: ال َييهن َأك  َ َمييالنوا َع َيى بَقايَييةا َأيب  أَع ييرََ  يَبييعاَد  بد ال َكع بَييةا  مثن

 َ ر اييمن َعَ ي يها الَسيَل  النَيخا بَيَر جا َبَيَم.  َيَأت  يَ  َعيني هنحل  َوأَر َ يا نحل   َ كننَيا اع  : أَنَيهنيحل  قَيد  َلقنيوا َربَيهنيحل    َيَر ا
ييرَأن: أَن   ييَ  بَيع ييدن   َييَدَعا َع َييي هاحل  أَر بَ  نَيق  َ ننسا ييَ  َعنَييا َوأَر َ ييانَا. مثن َمنَييا  أَن  قَييد  َلقاينَييا َربَينَييا   َيَر ا عاييَ  بَي دغنييوا قَيو 
َواَن  َوَب ا حلَ َياَن  َوَب ا عنَرَيَة  اَليايَن َعَرو ا الَ َه َوَرسنوَلهن ايَبَبا ً  الب ياره: .رواه .   َعَ ى راع ٍم  َوذَك 
2851.  

َياَن  -1819 َكيييياَن يفا بَيع ييييةا ال َمَشييييا ادا َوقَييييد    : أََن َرسنييييوَل ال َييييها َعيييين  جنن ييييَدبا ب يييينا سنييييف 
بَيعنهن   َيَقاَل:  َلماَيت  إايب 

 َهــــــــــْل َأنْــــــــــِإ ِإل  ِإْصــــــــــَبعس َدِميــــــــــإِ »
  .2852.رواه الب اره: 

 «َوِفــــــي َســــــِبيِل الل ــــــِه َمــــــا َلِقيــــــإِ 
 

 ْجَرُح ِفي َسِبيِل الل ِه َعز  َوَجل  باب: َمْن يُ  -7

َوال ــِذي نـَْفِسـي بِيَــِدِه  َل يُْكلَــُم َأَحــدس »قَياَل:  : أََن َرسنيوَل ال َييها َعين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1811
ِم  ِفـي َسـِبيِلِه  ِإل  َجـاَء يـَـْوَم اْلِقَياَمـ (2)ِفي َسِبيِل الل ِه  َوالل ُه َأْعلَـُم ِبَمـْن يُْكلَـمُ  ِة  َوالل ـْوُن لَـْوُن الـد 

                                                                                                  
  .  را  بن م يان األنراره. و  (1)
 .جير  :أه (2)
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  .2853.رواه الب اره:  (1).«َوالر يُح رِيُح اْلِمْسكِ 

ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجالس َصَدُقوا َما َعاَهُدوا باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -2
  23.األ باب: يةاْل الل َه َعَلْيهِ 

ٍَ ب نا َمالا ا  -1811 ٍر   َيَقياَل: يَيا قَاَل: َتاَب عَ  َعن  أََن يرا َعين  قاتَيالا بَيد  َن ب نن الَنه  مد  أََن
يراكاَ  لَيَيي يَهَديا قاتَياَل ال منش  راكاَ   لَئان  الَ هن َأش  َرَيَن ال َيهن َميا َرسنوَل الَ ها  تاب تن َعن  أََولا قاَتاٍل قَا َي  َت ال منش 

َنصن.  َيَ َما َكياَن ييَيو  ن أن نيٍد  َوان َكَشيفَ  َيا يَبيَنَص َ يؤنَكءا   َأيب  ي امنوَن  قَياَل: الَ هنيحَل إايد أَع تَييارن إالَي يَ   ا ال منس 
بَيَ هن َسييع   ييتَيق  َ  َيَقييَدَ   َاس  ييراكاَ . مثن َييا يَبييَنَص َ ييؤنَكءا  يَيع يي ا ال منش  ييَيابَهن  َوأَبي ييرَأن إالَي ييَ   ا دن ب يينن منَعيياٍذ  يَيع يي ا َأيب 

يييٍد  قَييياَل َسيييع دل: َ َميييا  َيَقييياَل: يَيييا َسيييع دن ب يييَن  ييين  لنونا أن ن يييدن راحَيَهيييا ما يييرا  إايد َأجا َنَيييَة َوَربد الَنه  منَعييياٍذ  اع 
يعً  نَا بايها باه  :  َيَوَجيد  َل َت َع تن يَيا َرسنيوَل ال َيها َميا يَبيَنَص. قَياَل أَنَي َومَثَياناَ : َ ير بًَة باالَسيي فا  أَو  طَع نَيًة  ااس 

يَيةً  تنيهن بابَيَنانايي بايرنم ٍن  أَو  َرم  يراكنوَن  َ َميا َعَر َيهن َأَ يدل إاَك أنت  نَاهن قَيد  قنتايَم َوقَيد  َمثَيَم بايها ال منش  حٍل  َوَوَجيد  ها. باَسيه 
: كننَييا نينييَرد َل ييَبا اها:  -أَو  َنظنيين   - قَيياَل أَنَيي يَيييَة نَيبَلَييت   ايييها َويفا َأش  ناَ  راَجيييالل أََن َ ييياها اآل  يين  ال منييؤ ما ما

يَةا.  . 23.األ باب:  َدقنوا َما َعاَ دنوا الَ َه َعَ ي ها يبَ  را اآل    .2855.رواه الب اره: إاَن آتا

تَييهن  (2)َوقَيياَل: -1818 ييَ   نَسييَمى الر بَييدييَص  -إاَن أنت  َكَسييَرت  ثَنايَييةَ   -َو ا
ييرَأٍَق   َييَأَمَر َرسنييولن ال َييها  (3) ام 

 يَيييي : َل َسييييرن ثَناَيتينَهييييا   َيَر نييييوا باال قاَريييياصا   َيَقيييياَل أَنَيييي قد  َك  نك  ا َرسنييييوَل ال َييييها  َوالَييييياه بَيَعثَييييَ  بايييياحلَ 
َر شا  بايياأل 
ِإن  ِمــْن ِعَبــاِد الل ــِه َمــْن لَــْو َأْقَســَم َعَلــى الل ــِه »: َو َيرَكنييوا ال قاَريياَص   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  (4)
َبـَر هُ  ََ
(5)

  .2856.رواه الب اره:  .«

                                                                                                  
نا َوال َماءا  :بَابلو وء/ . قد  يف كتاب ا( 1)    وبينهما بعة اكتتلم .177/  : َما يَيَقصن مان  الَنَجاَساتا يفا الَسم 
 «قيييال» ل نهيير بييين أنييَ  وحيتمييم أن يكييون  اعييم «أتتييه» ييو أنييَ بيين ماليي  رواه احليييديج  والهييمري يف قولييه:  :القاإييم.( 2)

  .6/23 الفتن: . قاله يفوا ًدا من الرواق لون أنَ ومل أقف ع ى  عيينه
 .سنها القد  :أه (3)
 . و ما يأتيه الشرته إذا اط ص ع ى عيت يف الس عة (4)
 .ع ى ظا ره :وقيم :لو لعا ألجابه :قيم (5)
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يين   َعيين  َدي ييدا ب يينا ثَاباييٍت  -1818 تن آيَييًة ما فا   َيَفَقييد  قَيياَل: َنَسيي  تن الر ييينَف يفا ال َمَرييا ا
َييييصن َرسنييييوَل ال َييييها  ييييبَابا  كنن ييييتن َأي    َ َييييَة ب يييينا ثَاباييييٍت  سنييييورَقا األ  َ ا إاَك َمييييَص تنَب   ييييد  َييييا   َي َييييحل  َأجا ييييرَأن تا يَيق 

َن َراراهد  اَلياه َجَعَم َرسنيو  لنيهن:  لن ال َيها األ  ا  َو نيَو قَيو  ناَ  راَجيالل َشيَهاَل َهن َشيَهاَلَق َرجن َي   ين  ال منيؤ ما ما
  .2857 . .رواه الب اره: 23.األ باب: . يَبَدقنوا َما َعاَ دنوا الَ َه َعَ ي ها 

 بَاب: َعَملس َصاِلحس قـَْبَل اْلِقَتالِ  -9

َ قَاَل: أََ ى النَ  َعن  ال بَيرَاءا  -1814 دايدا   َيَقياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها  أنقَا ايمن  خا  َرجنمل منَقَنصل بااحلَ 
َ قَا َيَم  َيقنتايَم   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  «َأْسـِلْم ثُـم  قَاتِـلْ »أنس  احلن  قَاَل: وَ  يَ حَل مثن َوُأِجـَر   َعِمـَل قلـياًل »:  ََأس 

  .2858.رواه الب اره:  .«اَكِثيرً 

 أَتَاُه َسْهمس َغْربس فـََقتَـَلهُ باب: َمْن  -11

َا ب ينا َمالايٍ   -1815 يَ  أن   َ اراثَيَة ب ينا سنيرَاَقَة  أَ َييت  َعين  أَنَي : أََن أنَ  الر بَييديصا بان يَت ال بَييرَاءا  َو ا
 َ ثن ا َعين  َ اراثَيَة  الَنخا َيدد َ ال َيها  َأَك تن : يَا نَيخا حلل َتير بل وََكياَن قنتايَم ييَيو   - َيَقاَلت  ٍر  َأيَبيابَهن َسيه  َ  بَيد 

(1) 
تن َعَ ي ها يفا ال بنَكاءا. قَاَل:  - تَيَهد  َر َذلاَ   اج  ََنةا يَببَير تن  َوإان  َكاَن َتيي  يَـا ُأم  َحارِثَـَة  » َإان  َكاَن يفا اع 

َْعَلى َْ   .2859.رواه الب اره:  .«ِإنـ َها ِجَنانس ِفي اْلَجن ِة  َوِإن  ابـَْنِك َأَصاَب اْلِفْرَدْوَ، ا

 باب: َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة الل ِه ِهَي اْلُعْلَيا -11

د  َعييين  َأ ا منوَسيييى  -1816 يييمل إاَن النَيييخا يييمن يينَقا ايييمن لا  َمغ يييَنحلا   قَييياَل: َجييياَء َرجن  َيَقييياَل: الَرجن
را  َوالَرجنمن يينَقا امن لا يدك 
َمـْن قَاتَـَل لَِتُكـوَن  »يينَرد َمَكاننيهن  َ َمين  يفا َسيبايما ال َيها  قَياَل: َوالَرجنمن يينَقا امن لا  (2)

                                                                                                  
  وبسيكو ا إذا مل يع يحل مين رميى بيه  بتيريي  اليراء إذا رميى شييًئا  أيبياب تيريه :قال أبيو دييد  جاء من  يج ك يدره :أه (1)

 .ا ة و ركهاوجيود  يه اإل 
 .لييكر ب  الناس ويويبف بالشجاعة :أه (2)



  

 (419) 

  .2815.رواه الب اره:  (1).«َكِلَمُة الل ِه ِهَي اْلُعْلَيا  فـَُهَو ِفي َسِبيِل الل هِ 

 باب: اْلََّْسِل بـَْعَد اْلَحْرِب َواْلََُّبارِ  -18

َهييي -1817 يييَ  ال َيييهن َعني  َن يييَداا  َوَوَ يييَص  ا: أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َعاإاَشيييَة َر ا َلَميييا َرَجيييَص ييَيييو َ  اخل 
يييَلَ    َيَوال َيييها َميييا  ر اييييمن َوقَيييد  َعَريييَت رَأ َسيييهن ال غنبَيييارن   َيَقييياَل: َوَ يييع َت السد يييَلَ  َوات َتَسيييَم   َأَ َييياهن جا السد

: َ َ يرََ  إالَيي هاحل   قَياَل: َ يا «فَـأَْيَن »: َوَ ع تنهن.  َيَقاَل َرسنيولن ال َيها  َميأَ إاَن بَي ا قينَري ظَيَة. قَالَيت   ننَيا  َوأَو 
  .2813.رواه الب اره: . َرسنولن الَ ها 

ُد بـَْعُد أو يـُْقَتلُ  -18  باب: اْلَكاِفِر يـَْقُتُل اْلُمْسِلَم ثُم  ُيْسِلُم فـَُيَسد 

َيْضـــَحُك الل ـــُه ِإلَـــى رَُجَلـــْيِن  يـَْقُتـــُل »اَل: قَييي : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1812
َقاتِـِل َأَحُدُهَما اْْلَخَر  يَْدُخاَلِن اْلَجن َة: يـَُقاِتُل َهَذا ِفي َسِبيِل الل ِه فـَيـُْقَتُل  ثُم  يـَُتوُب الل ُه َعلَـى الْ 

  .2826.رواه الب اره:  .«فـَُيْسَتْشَهدُ 

: يَيييا  َرسنيييوَل ال َيييها قَييياَل: أَ َيي يييتن  َوَعن يييهن  -1819 َي بَييييَر بَيع يييَد َميييا ا ي َتَتينوَ يييا   َيقن  يييتن يييَو خبا َو ن
يهاحل  لَييهن يَيا َرسنيوَل ال َيها   َيَقياَل أَبنيي : َك  نس  يهاحل  يا   َيَقياَل بَيع يةن بَيي ا َسيعايدا ب ينا ال َعياصا و َرسنيوَل ال َيها  َأس 

قَييٍم   َيَقيياَل اب يي : َواَعَجبًيي نَريي ييرََق: َ ييَيا قَا اييمن اب يينا قَيو  لاييَوب ٍر  انن َسييعايدا ب يينا ال َعيياصا
يين  قَييدنو ا  (2) نَييا ما  َييَدَن َعَ يي 

ي احٍل  (3)َ أ ٍن  يَيني َعى َعَ َ  قَيت َم َرجنيٍم منس 
َرَميهن ال َيهن َع َيى يَيَدَه  وملَ  ينهاي د َع َيى يََدي يها.  (4) .رواه الب ياره: َأك 

2827.  

 

                                                                                                  
  وبينهميا اتيتلم يف بعية 154/  : بَياب: َمين  َسيَأَل َو نيَو قَياإاحلل َعالاًميا َجالاًسيا.وقد  قد   ييا احليديج يف كتياب الع يحل/ ( 1)

 األلفاظ .
و يب ه بعهيهحل بفيتن الو يدق ع يى   اعبياللويبة ع ى قدر السنور بيهاء وقد  كون تراء من لواب  : و بسكون الو دق (2)

 .واألول  و العروم  أنه شبهة بشعر اإلبم تقريًا لقدره
 .الرال بالهأن  نا جبم ببلل لوس وقدو  بقربه :قيم (3)
 .يعيبه به ويوخبه :أه (4)



  

 (425) 

 َو َعَلى الص ْومِ باب: َمْن اْخَتاَر اْلََّزْ  -14

ََ ب ييَن َمالاييٍ   -1881 د  َعيين  أَنَيي ييدا النَييخا يين   قَيياَل: َكيياَن أَبنييو طَ  َيييَة َك َيرنييو ن َع َييى َعه  ما
ما ال َغب وا   َيَ َما قنباَة الَنخا     .2828.رواه الب اره: إاَك يَيو َ   ا  ٍر أَو  َأ  َيى.  املَ  أَرَهن منف  ارً  َأج 

 : الش َهاَدُة َسْبعس ِسَوك اْلَقْتلِ باب -15

د َوَعن ييييهن  -1881 .رواه الب يييياره:  .«الط ــــاُعوُن َشــــَهاَدةس ِلُكــــل  ُمْســــِلمن »قَيييياَل:    َعيييين  النَييييخا
2835.  

ُر باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -16 َل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن َغيـْ
  96 - 95.النساء: ارَِحيمً  اَغُفورً ى قـَْولِِه: ِإلَ  ُأوِلي الض َررِ 

يَ  اهللن َعن يهن قَياَل: إاَن َرسنيوَل ال َيها  -1888 يَتواه أَم  َيى َع َيَ :  َعن  َدي يدا ب ينا ثَابايٍت َر ا َك َيس 
ناَ  َوال منَجا ادنوَن يفا َسبايما ال َيها  تنيوٍ  َو نيَو  قَياَل:  95.النسياء:  ال َقاعادنوَن مان  ال منؤ ما َ َجياَءهن اب ينن أن د َمك 

تن  ييَت ايصن اع اَهياَل َعَاَ يد   َيأَني َبَل ال َييهن  -أَع َميى  وََكياَن رجيًل  - نا  َهيا َع َيَ    َيَقياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها لَيو  َأس 
ياه   َيثَيقنَ ت  َع َي َ  َيَباَرَك َو َيَعاَن َعَ ى َرسنولاها  ينهن َعَ ى َ  ا يياه     َوَ  ا ف يتن أََن  َييرنَض َ  ا َ يَن تا

َ سنردَه َعن هن   َأَني َبَل الَ هن َعَب َوَجَم:    .2832 . .رواه الب اره: 95.النساء:  .َتيي رن أنويا الَهَررا مثن

 باب: الت ْحرِيِ  َعَلى اْلِقَتالِ  -17

1888-  ٍَ َن َرييارن إاَن  قَيياَل: َتييرََ  َرسنييولن ال َييها  َعيين  أَنَيي رنوَن َواأل  َن ييَداا   َييإاَذا ال منَهيياجا اخل 
يين  النَ  ييين  َ نييحل  َعبايييدل يَيع َم نيييوَن َذلاييَ  َ نيييحل    َيَ َمييا رََأد َمييا تاايييحل  ما َريييتا حَي فاييرنوَن يفا َتييَداٍق بَييياراَلٍق   َي َييحل  َيكن

  َيَقالنوا جمنايباَ  َلهن:. «ْر ِلأْلَْنَصاِر َواْلُمَهاِجَرهْ الل ُهم  ِإن  اْلَعْيَش َعْيُش اْْلِخَرْه  فَاْغفِ »َواع نوعا  قَاَل: 

 حَن يييييييييييييييييينن الَيييييييييييييييييييايَن بَييييييييييييييييييايَيعنوا حمنََمييييييييييييييييييَدا
  .2834.الب اره: 

 َع َيييييييييى اع اَهيييييييييالا َميييييييييا بَقاينَيييييييييا أَبَيييييييييَدا
 



  

 (421) 

 باب: َحْفِر اْلَخْنَد ِ  -12

 َوَعن هن يفا راَوايٍَة أَنَيهنحل  كاننوا يَيقنولنون: -1884

 يَن بَييييييييييييييييييايَيعنوا حمنََمييييييييييييييييييَداحَن يييييييييييييييييينن الَيييييييييييييييييييا 
 

يييييييَل ا َميييييييا بَقاينَيييييييا أَبَيييييييَدا س   َع َيييييييى اإل ا
 

: َوالنَييييخا   َْنَصــــاِر » جينايييييبينهنحل   َويَيقنييييولن َْ ــــاِرْ  ِفــــي ا َب ــــُر اْْلِخــــَرْه. فـَ ــــَر ِإل  َخيـْ الل ُهــــم  ِإن ــــه َل َخيـْ
  .2835.الب اره:  «َواْلُمَهاِجَره
يبَابا يَيني قنيمن التي يرَاَب  رَأَي يتن َرسنيوَل ال َيها قَاَل:  َعن  ال بَيرَاءا  -1885   َ قَيد  َواَرد وَ  -ييَيو َ  األ 
: - َب  ناها  التي رَابن بَيَياضَ   َو نَو يَيقنولن

ـــــــــَديـَْنا» ـــــــــا اْهَت ـــــــــَإ َم ـــــــــْوَل َأْن  َل
نَــــــــــــــــــا  فَـــــــــــــــــأَْنزَِلْن َســــــــــــــــــِكيَنًة َعَليـْ
ــــــــــا َن ُلَــــــــــى قَــــــــــْد بـَََّــــــــــْوا َعَليـْ َْ  ِإن  ا

  .2837.الب اره: 

َناَوَل  ــــــــــــــل يـْ قْـَنا َوَل َص  َتَصــــــــــــــد 
ـــــــــــا َن ـــــــــــَداَم ِإْن َلقـَيـْ َْق َْ  َوثـَب ـــــــــــْإ ا
نَـــــــــــــــــــــا نَــــــــــــــــــــًة َأبـَيـْ َِا َأرَاُدوا ِفتـْ  .«ِإ

 

 باب: َمْن َحَبَسُه اْلُعْذُر َعْن اْلََّْزوِ  -19

1886-  ٍَ َ َعين  أَنَيي َخْلَفنَــا  َمــا  بِاْلَمِدينَــةِ  اِإن  َأقْـَواًمــ»َكيياَن يفا َتييبَاٍق   َيَقياَل:   : أََن النَييخا
  .2839.رواه الب اره:  .«ِإل  َوُهْم َمَعَنا ِفيِه  َحَبَسُهْم اْلُعْذرُ  اَوَل َواِديً  اَسَلْكَنا ِشْعبً 

 باب: َفْضِل الص ْوِم ِفي َسِبيِل الل هِ  -81

راهد  -1887 َ  َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  :  قَاَل: يَاع تن الَنخا ِفي َسـِبيِل  اَم يـَْومً َمْن َصا»يَيقنولن



  

 (422) 

  .2845.رواه الب اره:  .«االل ِه  بـَع َد الل ُه َوْجَهُه َعْن الن اِر َسْبِعيَن َخرِيفً 

 َأْو َخَلَفُه ِبَخْيرن  اباب: َفْضِل َمْن َجه َز غازيً  -81

ــَز غازيًــ» قَيياَل: : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َدي ييدا ب يينا َتالاييٍد  -1882 ِفــي َســِبيِل الل ــِه  اَمــْن َجه 
  .2843.رواه الب اره: . «ِفي َسِبيِل الل ِه ِبَخْيرن فـََقْد َغَزا افـََقْد َغَزا  َوَمْن َخَلَف غازيً 

1889-  ٍَ َ إَ : قَييالَ  َعيين  أَنَيي تنمن بَيي تًيي َن النَييخا ييَر بَيي ييتا أن د سنييَ ي حٍل  املَ  َيكنيين  يَييد  باال َمداينَييةا َتيي 
ها  َ قايَم َلهن   َيَقاَل: إاَك َعَ ى    .2844.رواه الب اره:  .«ِإن ي َأْرَحُمَها  قُِتَل َأُخوَها َمِعي»أَد َواجا

 باب: الت َحنعِ  ِعْنَد اْلِقَتالِ  -88

َ  اهللن َعن هن: أَ  -1881 نَهن أََ ى يَيو َ  ال َيَماَمةا َوَعن هن َر ا
ٍَ  َوقَيد  َ َسيَر َعين   (1) َيي يها ثَابايَت ب يَن قَييي  َ  ا

ي   َوَجَعيَم يَيَتَييَنطن  َن يَيا اب يَن َأتا  -َو نَو يَيَتَيَنطن   َيَقاَل: يَيا َعيحلد  َميا حَي باسنيَ  أَن  َك جتَاي َء  قَياَل: اآل 
َننييوطا  يين  احل  يَيع يي ا ما
َييدايجا ان كاَشييا ً  -(2) ََ   َيييََكَر يفا احل  َ َجيياَء َ َج َيي يين  النَيياسا   َيَقيياَل: َ َكييَيا  امثن َعيين  ما

َعيمن َميَص َرسنيولا ال َيها  َنا َ يَن ننَهياراَب ال َقيو َ   َميا َ َكيَيا كننَيا نَيف  ََ َميا َعيَول ين  أَقي يرَاَنكنحل .ونجنو ا   بايئ 
(3) 

  .2845.رواه الب اره: 

 باب: َفْضِل الط ِليَعةِ  -88

يبَابا  قَياَل  «بَـِر اْلَقـْوِم َمـْن يَـْأتِيِني ِبخَ »: قَاَل: قَاَل النَيخا   َعن  َجاباٍر  -1881   َ ييَيو َ  األ 
َ قَيياَل:  : أَنَييا  مثن يرن : أَنَييا   َيَقيياَل النَيخا   «َمــْن يَــْأتِيِني ِبَخبَــِر اْلَقــْوِم »الب بَييي  ييرن ِإن  ِلُكــل  نَِبــِي »: قَيياَل الب بَييي 

رُ  (4) اَحَوارِي     .2846.رواه الب اره:  .«َوَحَواِري  الزعبـَيـْ

                                                                                                  
 .ب د معروم ب  مكة واليمن (1)
 . و ما ي يت به اليت (2)
 .وأما يف السن  بالفتن -و اليه يناظره يف ب   أو شدق وكيا يف الع حلو  -بكسر القام- يا مجص قرن  (3)
وي  يق احليواره ع يى اخليالص واخل ييم وال  يص والنايبين   ي  احلوارييون لبيياض ثيياتحل :وقيم  احلواره النايبر :قال سفيان (4)

 .ومن ير ن خلل ة كبريق  ومن يريت الكبري  واخلريص واجملا د والفهم
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 باب: اْلِجَهاُد َما ن َمَع اْلبَـر  َواْلَفاِجرِ  -84

َ َعن  عنر َوَق ال َباراقا    -1888 ْيـُل َمْعُقـودس ِفـي نـََواِصـيَهااْلخَ »قَياَل:  : أََن الَنخا
ـرُ  (1) اْلَخيـْ

(2) 
َْجُر َواْلَمََّْنمُ  َْ   .2852.رواه الب اره:  .«ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة: ا

ُر ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ اْلَخيْ  :باب -85  ُل َمْعُقودس ِفى نـََواِصيَها اْلَخيـْ
َا ب نا َمالاٍ   -1888 (3)اْلبَـرََكُة ِفـي نـََواِصـي اْلَخْيـلِ »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َعن  أََن

». 
  .2851.رواه الب اره: 

َْ فـََرسً  -86  ِفي َسِبيِل الل هِ  اباب: َمْن اْحَتَب

َْ فـََرًسـ»: قَاَل: قَاَل الَنخا   َأ ا  نَريي رََق َعن   -1884  اِفـي َسـِبيِل الل ـِه  ِإيَمانًـ اَمْن اْحتَـَب
ــةِ  ابِالل ــِه  َوَتْصــِديقً  ــْوَم اْلِقَياَم ــِه يـَ ــي ِميَزاِن ــُه ِف َــُه َوبـَْوَل ــبَـَعُه َورِي ــُه َوَرْوث ــِ ن  ِش ــِدِه  َف .رواه الب يياره:  .«ِبَوْع

2853.  

 ِم اْلَفَرِ، َواْلِحَمارِ باب: اسْ  -87

ما ب نا َسع ٍد  -1885 د  َعن  َسه  . قَاَل: َكاَن لا َنخا أَو  يفا َ اإا اَنا  َييَرسل يينَقيالن لَيهن ال  َيي يفن
 .   .2855.رواه الب اره: ال  َ ي فن

د  َعيين  منَعييياٍذ  -1886 َيياٍر يينَقيييالن لَيييهن عن  قَيياَل: كنن يييتن رال َم النَييخا ييرل   َيَقييياَل: َع َيييى محا يَـــا »َفيي 
ُِ  َهْل َتْدِري ما َحق  الل ِه َعَلى ِعَباِدِه  َوَسَرَل احَلدايَج َوَقد   َيَقَدَ . «ُمَعا

  .2856.رواه الب اره:  (4)

: اهلل ورسييولهن أع ييحلن. قييال:  «ومــا حــقع العبــاِد علــى اهلل »: احلييديج .ومييا  فــ ن  حــق  اهلِل »ق ييتن

                                                                                                  
  .ية و   مقد  الرأسمجص نايب (1)
 .أه ملد   امعقول يف نوايبيها اخلري:  (2)
 .ومل يرل النايبية تايبة  ملد   ا :أه (3)
ومييا  قييد   ت ييف عمييا  .156كتيياب الع ييحل/ بيياب: ميين تييص بييالع حل قوًمييا لون قييو /  :   يف . قييد  ميين  ييديج أنييَ ( 4)

  .حل الفاإدقتاحلديج لت اتترره الرنف  ليا  قد أممت
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  وحـقع العبـاِد علـى اهلِل أن ل يُعـذ َب مـن ل ُيشـرُ  ادوُه ول ُيشـرِكوا بـِه شـيئً على الِعباِد أن يَعبُ 
  .«ابِه شيئً 

َا ب يينا َمالاييٍ   -1887 قَيياَل: َكيياَن  َيييبَعل  َعيين  أَنَيي
ييتَيَعاَر النَييخا   (1) لَنَييا  ا َيَرًسيي باال َمداينَييةا   َاس 

يينَقالن َلهن َمن دنوبل 
  .2857.رواه الب اره:  .«اِمْن فـََزعن  َوِإْن َوَجْدنَاُه لََبْحرً  َما رََأيـَْنا» َيَقاَل:  (2)

 باب: َما يُْذَكُر ِمْن ُشْؤِم اْلَفَر،ِ  -82

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعيييين  َعب ييييدا ال َييييها ب يييينا عنَمييييَر  -1882 َ  َر ا :  قَيييياَل: يَاع ييييتن النَييييخا ِإن َمــــا »يَيقنييييولن
  .2858.رواه الب اره:  .«َرِ،  َواْلَمْرَأِة  َوالد ارِ ِفي َثاَلثَةن: ِفي اْلفَ  (3)الشعْؤمُ 

 باب: ِسَهاِم اْلَفَر،ِ  -89

يييَ  اهللن َعن يييهن: أََن َرسنيييوَل ال َيييها  -1889 مً  َوَعن يييهن َر ا باها َسيييه  ا َولاَريييا ا َم   . اَجَعيييَم لا  َفيييَرسا َسيييه 
  .2863.رواه الب اره: 

 ِفي اْلَحْربِ باب: َمْن قَاَد َداب َة َغْيرِِه  -81

َ  اهللن َعني هنَماَعن  البَيرَاءا ب نا َعاداٍب  -1841  : أَنَهن قَياَل لَيهن َرجنيمل: أَ َييَرر ين  َعين  َرسنيولا ال َيها َر ا
ٍ  قَاَل: َلكاَن َرسنيوَل ال َيها  ًمي يَيو َ   ننَي   َلقاينَيا نحل  مَحَ  نَيا رنَمياًق  َوإانَيا َلَميا  املَ  يَفايَر  إاَن َ يَواداَن َكياننوا قَيو 

ييَها ا   ََأَميييا َرسنييولن ال َييي بَي نونَا باالسد يييتَيق  ييي امنوَن َع َييى ال َغنَييياإاحلا َواس   َي َيييحل   ها َع َييي هاحل   َييياني َهَبمنوا   َأَقي بَييَم ال منس 
َياَن  َهييا َوالنَييخا  يَفاييَر   َيَ َقييد  رَأَيي تنييهن َوإانَييهن َلَع َييى بَيغ َ تاييها ال بَيي َهيياءا  َوإاَن أَبَييا سنييف  يييل با اَجاما :  آتا َأنَــا »يَيقنييولن

  .2864.الب اره:  .«الن ِبيع َل َكِذْب  َأنَا اْبُن َعْبِد اْلُمط ِلبْ 

 

                                                                                                  
 .و بع له إذا أتاثه   بع من الش ء إذا ار اع منه :يقال  ذعر واستغاثة :أه (1)
 .وحيتمم أن يكون ي  بيل  لندب  يه و و أثر اعر   حيتمم أن يكون ع ًما ع يه (2)
 .ومشأمة مشؤو ويقال لكم حميور   با مب  و ما كانوا يت ريون به (3)
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 باب: نَاَقِة الن ِبي   -81

1841-  ٍَ د  َعين  أَنَي يَباَء  قَيياَل: َكياَن لا نَييخا نَاقَيةل  نَسييَمى ال َعه 
ييَبقن  َ َجياءَ  (1) ؟  َك  نس  أَع ييرَا ا

َع َيييى قَيعنيييولٍ 
ييي اماَ  َ يييَن َعَر َيييهن   َيَقييياَل:  (2) َحـــق  َعَلـــى الل ـــِه َأْن َل »َ َسيييبَيَقَها  َ َشيييَق َذلايييَ  َع َيييى ال منس 

نـَْيا ِإل  َوَضَعهُ    .2872.رواه الب اره: . «يـَْرتَِفَع َشْيءس ِمْن الدع

 ن اِ، ِفي اْلََّْزوِ باب: َحْمِل الن َساِء اْلِقَرَب ِإَلى ال -88

يير طل  ا: أَنَييهن َقَسييحَل منرنوطًييَعيين  عنَمييَر  -1848 يين  ناَسيياءا ال َمداينَييةا   َيَبقاييَ  ما َ ناَسيياٍء ما بيَيي  
َجيدييدل   (3)

ناَ   أَع يطا َ يَيا ابي نَيَة َرسنيولا ال َيها  يرَي ال منيؤ ما ينراييدنوَن  -الَييتا عان يَدَك   َيَقاَل َلهن بَيع ةن َمن  عان يَدهن: يَيا أَما
َين  بَيايََص َرسنيوَل  -أنَ  كن  ثنوٍ  بان َت َع ا    َن َريارا   ا : أن   َس ايٍط َأَ ق   َوأن   َس ايٍط مان  ناَساءا األ   َيَقاَل عنَمرن

:  َإانَيَها َكاَنت   َيب  ارن الَ ها  . قَاَل عنَمرن
  .2881.رواه الب اره: لََنا ال قاَرَب يَيو َ  أن نٍد.  (4)

 باب: ُمَداَواِة الن َساِء اْلَجْرَحى ِفي اْلََّْزوِ  -88

د  -1848 : كننَيييا نَيغ يييبنو َميييَص النَيييخا َهيييا قَالَيييت  يييَ  ال َيييهن َعني  يييقا  َعييين  الر بَييديييصا بان يييتا منَعيييودٍذ َر ا    َيَنس 
َ ى إاَن ال َمدايَنةا  ر َ ى َوال َقتي    .2883.رواه الب اره: . ال َقو َ   َوخَن دنمنهنحل   َونَيرنل  اعَ 

 باب: اْلِحَراَسِة ِفي اْلََّْزِو ِفي َسِبيِل الل هِ  -84

: َكيياَن النَييخا   -1844 َهيا قَالَييت  ييَ  ال َييهن َعني  َر   َيَ َمييا قَييداَ  ال َمداينَييَة  قَيياَل:  َعين  َعاإاَشييَة َر ا َسيها
لَـ اِمْن َأْصَحاِبي َصـاِلحً  لَْيَإ رجاًل » يَلٍ    َيَقياَل:  «ةَ َيْحُرُسـِني الل يـْ  «َمـْن َهـَذا »إاذ  يَاع نَيا يَبيو َت سا

رنَسَ   َونَاَ  الَنخا     َ ئ تن ألا   .2885.رواه الب اره: .  َيَقاَل: أَنَا َسع دن ب نن َأ ا َوقَاٍص جا

                                                                                                  
 :وقييييم  و ييو األرجيين  بييم  يييو اسييحل  قييط :وقيييم  كانييت مق وعيية األذن  :قيييم   األعهييت الكسييور القيييرن :قييال أبييو عبيييد (1)

 .العهباء القرريق اليد
 .لكن ليفنثى قعولق ببيالق  اء  يقال ذل  ل يكر واألنثى  ما اقتعد ل ركوب وأمكن ركوبه (2)
 .كساء: وقال اخل يم  قاله النهر بن ايم   و الدرع من تب أتهر (3)
 (.معىنتمم ودنًا و  :أه) (4)
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د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1845 يَناِر  َوَعْبـ»قَياَل:    َعن  الَنخا َْ َعْبـُد الـد  ْرَهِم  َوَعْبـُد تَِع ُد الـد 
 َْ ــــَتَك َْ َوانـْ ــــ ــــِخَ   تَِع ــــَ  َس ــــْم يـُْع ــــَي َرِضــــَي  َوِإْن َل اْلَخِميَصــــِة  ِإْن ُأْعِط
ــــاَل  (1) ــــيَك َف َِا ِش َوِإ

 (5)ِفــي َســِبيِل الل ـِه  َأْشــَعَث رَْأُســُه  ُمَّْبَـــر ةن قَــَدَماُه  (4)ِلَعْبــدن آِخــذن بِِعنَـاِن فـََرِســهِ  (3)طُــوَبى (2)انـْـتَـَقَش 
ََِن لَـْم  ِإْن َكاَن ِفي اْلِحَراَسِة َكاَن ِفي اْلِحَراَسِة  َوِإْن َكاَن ِفي الس اَقِة َكـاَن ِفـي الس ـاَقِة  ِإْن اْسـَتْأ

َِْن َلُه  َوِإْن َشَفَع َلْم ُيَشف عْ    .2887.رواه الب اره: . «يـُْؤ

 باب: َفْضِل اْلِخْدَمِة ِفي اْلََّْزوِ  -85

َا ب ي -1846 ييتن َميَص َرسنييولا ال َيها  نا َمالاييٍ  َعين  أَنَيي دنمنيهن   َيَ َمييا  قَياَل: َتَرج  إاَن َتي بَيييَر َأت 
عً  َقداَ  الَنخا     .2889.رواه الب اره:  .«َهَذا َجَبلس ُيِحبـعَنا َوُنِحبعهُ »َوبََدا َلهن أن ندل  قَاَل:  ارَاجا

د   هن َعن ييوَ  -1847 ثَيرننَييا ظاييًل   قَيياَل: كننَييا َمييَص النَييخا ييَتظام  باكاَسيياإاها  َوأََمييا الَيييايَن  َأك  الَييياه َيس 
  َوأََمييا الَيييايَن أَ   َييرنوا  َيبَيَعثنييوا الردَكييابَ ايَبييامنوا  َي َييحل  يَيع َم نييوا شيييئً 

تَيَهننييوا َوَعيياعَنوا   َيَقيياَل النَييخا   (6) : َوام 
َْجرِ » َْ   .2895واه الب اره: .ر  .«ََِهَب اْلُمْفِطُروَن اْليَـْوَم بِا

 باب: َفْضِل رِبَاِط يـَْومن ِفي َسِبيِل الل هِ  -86

ما ب ييينا َسيييع ٍد الَسييياعاداهد  -1842 ـــْومن ِفـــي  (7)رِبَـــاطُ »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َسيييه  يـَ
َهـا  َوَمْوِضـُع َسـْوِط َأَحـدُِكمْ  نـَْيا َوَمـا َعَليـْ رس ِمْن الـدع نـَْيا َوَمـا  َسِبيِل الل ِه َخيـْ ـرس ِمـْن الـدع ِمـْن اْلَجن ـِة َخيـْ

َهـا نـَْيا َوَمـا َعَليـْ ـرس ِمـْن الـدع َهـا  َوالر ْوَحـُة يـَُروُحَهـا اْلَعْبـُد ِفـي َسـِبيِل الل ـِه  َأْو اْلََّـْدَوُة  َخيـْ .رواه . «َعَليـْ
  .2892الب اره: 

                                                                                                  
 .انق ت ع ى وجهه :أه (1)
 .إذا أيبابته الشوكة  ل أترجت منه بالنقاش :أه (2)
 .و   ياء  ولت إن الواو  طوىب  ع ى من كم ش ء طيت :قال يف األيبم (3)
 .عامهاأه:  (4)
 .عل ا الغبار و و الرتاب الناعحل :أه (5)
 .أثاروا اإلبم :أه (6)
 .كأن الرابط  بَ نفسه ع ى  يه ال اعة   وأيب ه احلبَ  لملدمة الثغر ل جها الرباط: (7)
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 َحْربِ باب: َمْن اْستَـَعاَن بِالضعَعَفاِء َوالص اِلِحيَن ِفي الْ  -87

َهْل تـُْنَصـُروَن َوتـُْرزَقُـوَن ِإل  »: قَاَل: قَاَل َرسنولن اهللا  َعن  َسع دا ب نا َأ ا َوقَاٍص  -1849
  .2896.رواه الب اره:  (1).«ِبُضَعَفاِئُكمْ 

راهد  -1851 د   َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  يَأ ِتا َدَمانل يَيغ بنو  ائَيا ل »قال:  َعن  الَنخا
ين  النَياسا   (2) ما

 َ َت الَنخا :  ايكنحل  َمن  يَبيا :  اييكنحل  َمين   َييينَقالن َ يَيأ ِتا َدَميانل   َييينَقيالن َتنن َعَ ي يها  مثن : نَيَعحل    َييينف     َييينَقالن
د  يييَياَب النَيييخا َت َأيب  :  اييييكنحل  َمييييَبييييا َ يَيييأ ِتا َدَميييانل   َييينَقيييالن يييَتنن  مثن : نَيَعيييحل    َييينف  َت    َييينَقيييالن ن  يَبييييا
د  َت َأيب َيابا الَنخا َتنن يَبا ا : نَيَعحل    َييينف    .2897.رواه الب اره: . «   َييينَقالن

 باب: الت ْحرِيِ  َعَلى الر ْميِ  -82

ييَ  يَبييَفَفَنا لاقنييَري ٍ  َويَبييف وا لَنَييا:  قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  َأ ا أنَسييي ٍد  -1851 ٍر   ا ييَييو َ  بَييد 
َِا أَ » (4)فـََعَلْيُكْم بِالن ْبلِ  (3)ْكثَُبوُكمْ ِإ

  .2955.رواه الب اره: . «

 باب: اْلِمَجن  َوَمْن يـَت ِرُ، بِتُـْرِ، َصاِحِبهِ  -89

َييا أَ َيياَء ال َييهن َع َييى َرسنييولاها  َعيين  عنَمييَر  -1858 ييريا  ا ييَوالن بَيي ا الَنها َييا ملَ  قَيياَل: َكانَييت  أَم     ا
ف  ال منس  ا  منوَن َعَ ي ها ينوجا

َي ٍم َوَك راَكاٍب  َ َكاَنت  لاَرسنولا الَ ها  (5) َتايَبًة  وََكياَن يينن فايقن َع َيى أَ   ايها  خبا

                                                                                                  
يف يبيينيص الريينف جتييود  احلييديج رواه الب يياره مرسييًل ميين  ييديج مرييعت بيين سييعد  و ييو ميين األ اليييج اليييت انتقييد ا . (1)

ك أنيييه يبييور ه يبيييورق الرسيييم إ (  قيييال:362. وقييد  عقبيييه احليييا ن يف  ييده السييياره: ) ييييا مرسيييم قييالالييدارق   ع يييى الب ييياره و 
ا مين أمثيال  ييا السيياا  أترجيه ع يى وقيد اعتميد الب ياره كثيريً   مويبول يف األيبم معروم من رواية مرعت بن سعد عين أبييه

ويف   ويف مسيت رج  اإليياعي   وأ  نعييحل  وقيد روينياه يف سينن النسياإ   ا بالروايية عمين ذكيرهأنه مويبول إذا كيان اليراوه معرو ًي
وقيد   بء السالس من  ديج أ  حممد بن يباعد من  ديج مرعت بين سيعد عين أبييه أنيه رأد  ييكرهويف اع  احل ية أل  نعيحل

 . ا ي . رك الدارق   أ اليج يف الكتاب من  يا اعنَ مل يتتبعها
 .مجاعة :أه (2)
 .قاربوكحل :أه (3)
 .ك وا د  ا من لفظها وإ ا يقال له سهحل     السها  العربية (4)
 .وأيبم اكجيام اإلسراع يف السري  ي بغ بة اعي ما مل يؤت :أه (5)
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َ جَي َعمن َما بَقاَ  يفا السدَل ا َوال كنرَاعا  نَيَفَقَة َسَنتاها  مثن
  .2954.رواه الب اره: عنَدًق يفا َسبايما الَ ها.  (1)

َ   ايي   َعين  عَ  -1858 اْرِم »بَيع ييَد َسييع ٍد  يَاع تنييهن يقييول:  يينَفييدده رجييًل  قَيياَل: َمييا رَأَي ييتن النَييخا
  .2955.رواه الب اره:  .«ِفَداَ  َأِبي َوأُم ي

 باب: َما َجاَء ِفي ِحْلَيِة السعُيوفِ  -41

ا َكانَيت   ا  يَيةن سنيينو اهاحل  اليَيَ َت َوك قَاَل: َلَقد   َيَتَن ال فنتنيوَ  قَييو  ل  َمي َعن  َأ ا أنَماَمَة  -1854
َ ال فاَهَة  إاَ َا كَ  اَنت   ا  َيتينهنحل  ال َعل ا

دايَد.  (2)   .2959.رواه الب اره: َواآلننَ  َواحلَ 

 َواْلَقِميِص ِفي اْلَحْربِ  باب: َما ِقيَل ِفي ِدرِْع الن ِبي   -41

يييَ  اهللن َعبَييياٍس  َعييينا اب ييينا  -1855 يييَو يفا قينبَيييٍة:  قَييياَل: قَييياَل النَيييخا    َعني هنَمييياَر ا الل ُهـــم  ِإن ـــي »َو ن
ييٍر بايَييداها  َيَقييياَل:  «َأْنُشــُدَ  َعْهــَدَ  َوَوْعـــَدَ   الل ُهــم  ِإْن ِشــْئَإ لَـــْم تـُْعبَــْد بـَْعـــَد اْليَـــْومِ   ََأَتييَي أَبنيييو َبك 

ييَت َع َيي ي  ييبنَ  يَييا َرسنييوَل ال َييها  َيَقييد  َأحلَ  : َ س  ييَو يَيقنييولن ــيـُْهَزُم »ى َربدييَ   َو نييَو يفا الييددر عا  َ َ ييرََ  َو ن َس
بـَُر َبْل الس اَعُة َمْوِعُدُهْم َوالس اَعُة َأْدَهى َوَأَمرع     .46-45.القمر: . «اْلَجْمُع َويـَُولعوَن الدع

ٍر.  (3)َويفا راَوايٍَة:   .2915.رواه الب اره: َوذلاَ  يَيو َ  بَد 

 : اْلَحرِيِر ِفي اْلَحْربِ باب -48

1856-  ٍَ َ  َعيين  أَنَيي يين   قَيياَل: َرَتييَص النَييخا يييٍص ما لاَعب ييدا الييَرمح َنا ب يينا َعييو ٍم َوالييب بَيري ا يفا َقما
َكةٍ  َ رايٍر  مان   ا
  .2919.رواه الب اره: َكاَنت  تااَما.  (4)

د َوَعن ييييهن يفا راَوايَييييٍة: أَنَيهنَمييييا َشييييَكَوا إاَن  -1857 ييييَم  -  النَييييخا  َييييَأر َتَص َ نَمييييا يفا  -يَيع يييي ا ال َقم 

                                                                                                  
 . و اسحل عميص اخليم (1)
 .   القرت الرطت يشد به أجفان السيوم والرما  (2)
  .4875.وقد ع ق الب اره  يه الرواية يف  يا الو ص وويب ها يف التفسري/  :  (3)
 . و لاء معروم أعاذنا اهلل منه (4)
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رايرا. (1)احلَ 
  .2925.رواه الب اره:  

 باب: َما ِقيَل ِفي ِقَتاِل الرعومِ  -48

1852-  َ َهيا: أَنَيَهيا يَاَعيت  النَيخا يَ  ال َيهن َعني  :  َعن  أن د َ يرَاٍ  َر ا َأو ُل َجـْيشن ِمـْن أُم تِـي »يَيقنيولن
«يـََُّْزوَن اْلَبْحَر َقْد َأْوَجُبوا

: يَا َرسنيوَل ال َيها أَنَيا  اييهاحل   قَياَل:  (2) َ  «أَن يتا  اييهاحل  »قَاَلت  أن   َ رَاٍ : قين  تن مثن
ــمْ »: قَيياَل النَييخا   ــَة قـَْيَصــَر َمَُّْفــورس َلُه ــْن أُم تِــي يـََّْــُزوَن َمِديَن : أَنَييا  ايييهاحل   «َأو ُل َجــْيشن ِم يَييا   َيقن  ييتن

  .2924.رواه الب اره:  .«ل»َرسنوَل الَ ها  قَاَل: 

 باب: ِقَتاِل اْليَـُهودِ  -44

َ  اهللن َعني هنَماَعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر  -1859 تـَُقاتُِلوَن اْليَـُهـوَد  »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َر ا
ــَي َأَحــُدُهْم َورَاَء اْلَحَجــِر  فـَيَـ  ــهُ َحت ــى َيْخَتِب ــَد الل ــِه  َهــَذا يـَُهــوِدي  َورَائِــي فَاقْـتـُْل .رواه  .«ُقــوُل: يَــا َعْب

  .2925الب اره: 

َوذََكيَر  «َل تـَُقوُم الس اَعُة َحت ى تـَُقـاتُِلوا اْليَـُهـودَ »  قَاَل: َويفا راَوايٍَة .َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1861
 .   .2926.رواه الب اره: بَاقا  احَلدايجا

 ِقَتاِل التـعْر ِ  باب: -45

ــْرَ   »: قَيياَل: َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1861 ــاَعُة َحت ــى تـَُقــاتُِلوا التـع َل تـَُقــوُم الس 
ُنُــوِف  َْ ُِلْـَف ا َْعـُيِن  ُحْمــَر اْلُوُجـوِه   َْ َوَل تـَُقــوُم  (4)َكـَأن  ُوُجـوَهُهْم اْلَمَجــانع اْلُمْطَرقَـُة   (3)ِصـََّاَر ا

(5)نَِعاُلُهْم الش َعر الس اَعُة َحت ى تـَُقاتُِلوا قـَْومً ا
  .2928.رواه الب اره: . «

                                                                                                  
  .يف تباقٍ  رأيتهن ع يهما .ومامه:  (1)
 . ع وا  عًل وجبت  حل به اعنة :أه (2)
 :وقييم   يو قرير األنيف وانب ا يه :وقييم    َ األنوم :أه -بتيري  الل -واكسحل اليلف   بهحل اليال وسكون الل  (3)

 .ار فاع طر ه مص يبغر أرنبته
  .ت اليه  عمم منه األو ارالعر(: الَعَقت: 613. .ويف العجحل الوسيط )الرتسة اليت أطبقت بالعقت :أه (4)
 .وقد حيتمم أن مراله كمال شعور حل وو ور ا  ن ي ؤ ا بأقالامهحل  نعا حل من  بال مهفورق من شعر :أه (5)
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 باب: الدعَعاِء َعَلى اْلُمْشرِِكيَن بِاْلَهزِيَمِة َوالز ْلَزَلةِ  -46
ييبَابا قَيياَل َرسنييولن ال َييها  :قَييالَ      َعيين  َع ايي. (67) ــوتـَُهْم  َمــألَ الل ــهُ » :َلَمييا َكيياَن ييَييو  ن اأَل   بـُُي

ُْ اَوقـُُبوَرُهْم نَارً    .2931.رواه الب اره:  . «  َشََُّلونَا َعِن الص اَلِة اْلُوْسَطى ِحيَن َغاَبِإ الش ْم

يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا الَ ها ب نا َأ ا أَو َس  -1868 يبَابا  قَياَل: َلَعيا َرسنيولن ال َيها  َر ا ييَيو َ  اأَل  
ييراكا  ََْحــَزاَب  الل ُهــم  »َ    َيَقيياَل: َع َييى ال منش  الل ُهــم  ُمْنــِزَل اْلِكَتــاِب َســرِيَع اْلِحَســاِب  الل ُهــم  اْهــزِْم ا

  .2933.رواه الب اره:  .«اْهزِْمُهْم َوزَْلزِْلُهمْ 

د  -1868 ييييوَل َلَت نييييوا َع َييييى النَييييخا َهييييا: أََن ال يَيهن ييييَ  ال َييييهن َعني  لنوا: الَسييييا ن  َيَقييييا َعيييين  َعاإاَشييييَة َر ا
َعَ ي َ  
يَمص  َميا قَيالنوا  قَياَل:  «َما َلِك » َيَ َعن تينهنحل    َيَقاَل:  (1) : أَوملَ  َ س  فـَلَـْم َتْسـَمِعي َمـا قـُْلـُإ  »قين  تن
  .2935.رواه الب اره:  .«َوَعَلْيُكمْ 

 باب: الدعَعاِء لِْلُمْشرِِكيَن بِاْلُهَدك لَِيَتأَل َفُهمْ  -47

د   ا  نَريي ييرََق َعيين  أَ  -1864 ييَيابنهن  َع َييى النَييخا يي   َوَأيب  ييرٍو الَدو سا   قَيياَل: قَييداَ  طنَفي ييمن ب يينن َعم 
ًسييي سل  قَييياَل:  ا َيَقيييالنوا: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها إاَن َلو  َهيييا  َ قاييييَم: َ َ َكيييت  َلو  َعَريييت  َوأَبَيييت    َيييال عن ال َيييَه َعَ يي 

  .2937.رواه الب اره:  .«ِبِهمْ َوْأِت  االل ُهم  اْهِد َدْوسً »

 الن اَ، ِإَلى اإِلْسالِم َوالنعبُـو ةِ  باب: ُدَعاِء الن ِبي   -42

 ِمْن ُدوِن الل هِ  اَأرْبَابً  اَوَأْن ل يـَت ِخَذ بـَْعُضُهْم بعضً 

ما ب نا َسع ٍد  -1865 َ َعن  َسه   ُلْعِطـَين  الر ايَـَة رجـاًل »يَيقنولن يَيو َ  َتي بَيَر:  : أَنَهن يَاَص الَنخا
 َيَقيامنوا يَير جنيوَن  (2) «ُيِحـبع الل ـَه َوَرُسـوَلُه  َوُيِحبعـُه الل ـُه َوَرُسـولُهُ ».ويف روايية:  «يـَْفَتُح الل ُه َعَلى يََدْيهِ 

نَيي ييها   « َأيْــَن َعِلــي  »لاييَيلاَ  أَيي هنييحل  يينع  َييى   َيغَييَدو ا وَكن  هنييحل  يَير جنييو أَن  يينع  َييى   َيَقيياَل:  ييَتكا  َعيي  َ قايييَم: َيش 

                                                                                                  
 .الوت :أه (1)
  .1559.رواه الب اره: ( 2)
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ءل   َيَقيياَل: نينَقييا ا  نَيي ييها   َيبَيييرَأَ َمَكانَييهن َ ييَن َكأَنَييه ملَ  َيكنيين  باييها َشيي    نهنحل  َ ييَن  َييَأَمَر  َييدنعاَ  لَييهن   َيَبَرييَق يفا َعيي 
ثي َ نَييا   َيَقياَل:  اْدُعُهــْم ِإلَــى اإِلْســالِم  َوَأْخبِــْرُهْم  َعلَــى ِرْســِلَك َحت ــى تـَْنــِزَل ِبَسـاَحِتِهْم  ثُــم  »َيكنوننيوا ما

ــرس لَــَك ِمــْن ُحْمــِر الــنـ َعمِ  ََْن يـُْهــَدك بِــَك رَُجــلس َواِحــدس َخيـْ ــا َيِجــُب َعلَــْيِهْم  فـََوالل ــِه  ِبَم
(1)

.رواه  .«
  .2942الب اره: 

49-  ََ إَلى باب: َمْن َأرَاَد َغْزَوًة فـََور ك بََّْيرَِها  َوَمْن َأَحب  اْلُخُرو
 ِْ  الس َفِر يـَْوَم اْلَخِمي

َ  يرن ن  إاَذا َتيرََ  يفا َسيَفٍر   قَاَل: َلَقَ َميا َكياَن َرسنيولن ال َيها  َعن  َكع تا ب نا َمالاٍ   -1866
 . َا ي َما   .2949.رواه الب اره: إاَك يَيو َ  اخل 

 باب: التـ ْوِديعِ  -51
 اِإْن َلِقيـُتْم ُفالنًـ»يفا بَيع يٍج  َوقَياَل لَنَيا:  َنا َرسنيولن ال َيها قَاَل: بَيَعثيَ  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1867

َا  - اَوُفالنً  ا مان  قينَري ٍ  َيَاإن َ  أََرل نَا اخل نيرنوَ    «َفَحر ُقوُهَما بِالن ارِ  -لاَرجنَ    َناهن نينَولدعنهن  ا َ أَ َييي  قَاَل: مثن
بِالن ــاِر  َوِإن  الن ــاَر ل يـَُعــذ ُب ِبَهــا ِإل  الل ــُه   اَوُفالنًــ اَأْن ُتَحر قُــوا ُفالنًــِإن ــي ُكْنــُإ َأَمــْرُتُكْم » َيَقيياَل: 

  .2954.رواه الب اره:  (2).«فَِ ْن َأَخْذتُُموُهَما فَاقْـتـُُلوُهَما

 باب: الس ْمِع َوالط اَعِة ِلِْلَمامِ  -51

يَ  اهللن َعني هنَمياعنَميَر  َعنا اب ينا  -1862 د   َر ا الس ـْمُع َوالط اَعـُة َحـق  َمـا لَـْم »قَياَل:  َعين  النَيخا
َِا أُِمَر ِبَمْعِصَيةن َفال َسْمَع َول طَاَعةَ    .2955.رواه الب اره:  .«يـُْؤَمْر بِاْلَمْعِصَيِة  فَِ 

 

                                                                                                  
 .بم النعحل ل ثلثة :يموق  والنعحل اإلبم تايبة وإذا قيم األنعا  لت ت معها البقر والغنحل  اإلبم ومحر ا أ ه ها :أه (1)
  .3516( .أورل الب اره  يا احلديج  نا مع ًقا  وقد ويب ه بعد يف باب: ك يعيب بعياب اهلل/  : 2)
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 َويـُتـ َقى بِهِ  (1)َقاَتُل ِمْن َورَاِء اإِلَمامِ باب: يُـ  -58

:  : أَنَهن يَاَص َرسنوَل الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رَقَ  -1869   (2).«َنْحُن اْلِخُروَن الس ابُِقونَ »يَيقنولن
 : ََِميـَر فـََقـْد »َويَيقنولن َمْن َأطَاَعِني فـََقْد َأطَاَع الل َه  َوَمْن َعَصاِني فـََقْد َعَصى الل ـَه  َوَمـْن يُِطـْع ا

ََِميَر فـََقْد َعَصانِ  ي  َوِإن َما اإِلَماُم ُجن ـةس  يـَُقاتَـُل ِمـْن َورَائِـِه َويـُتـ َقـى بِـِه  فَـِ ْن َأطَاَعِني  َوَمْن يـَْعِص ا
ــَر بِتَـْقــَوك الل ــهِ  ــَذِلَك َأْجــرً  (3)َأَم ــُه ِب ــِ ن  َل ــهُ اَوَعــَدَل َف ــِه ِمْن ــِ ن  َعَلْي ــرِِه َف ــاَل بََّْي  .رواه الب يياره: .«  َوِإْن َق

2956  2957.  
َعِة ِفي الْ  -58  َحْرِب على َأْن ل يَِفرعواباب: اْلبَـيـْ

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -1871 نَيا اثي نَيانا  َر ا َتَميَص ما بايما  َ َميا اج  قَاَل: َرَجع َنا مان  ال َعيا ا ال منق 
يين  ال َييها. قايييَم لَييهن: َييًة ما َع َييى الَشييَجرَقا الَيييتا بَايَيع نَييا َت تَيَهييا  َكانَييت  َرمح 
ٍء بَييايَيَعهنحل   َع َييى  َع َييى َأهد  (4) َشيي  

  .2958.رواه الب اره: ال َمو تا  قَاَل: ك  بَايَيَعهنحل  َعَ ى الَرر ا. 

َيييرَقا أَ َييياهن آٍت  َيَقييياَل لَيييهن: إاَن اب يييَن  َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َدي يييٍد  -1871 قَييياَل: َلَميييا َكييياَن َدَمييينن احل 
.رواه  .(5)بَيع ييَد َرسنييولا ال َيييها  اَمييو تا   َيَقيياَل: ك أنبَيياياصن َع َييى َ ييَيا َأَ ييدً َ ن ظَ َييَة يينبَيياياصن النَيياَس َع َييى ال  

  .2959الب اره: 

وَعا  َعن  َسَ َمةَ  -1878 َ   ب نا اأَلك  َ َعيَدل تن إاَن ظايمد الَشيَجرَقا   َيَ َميا  قَاَل: بَايَيع تن الَنخا مثن

                                                                                                  
 .معناه ب  يديه :قيم (1)
الب يياره  يييا  وقييد كييرر .2134يف األ ييان/  :  أيًهييا   ويييأِت495يف اعمعيية/  :  . يييا طييرم ميين  ييديج  قييد  بتمامييه( 2)

  نسيي ة معميير عيين إييا  عنييه  وميين  سيي ة أ  البنييال عيين األعيير  عيين أ   ريييرقن ميين األ اليييج اليييت أترجهييا القييدر يف بعيية
 . أما يف ال ترر  ه  ليست ع ى شرط الرنف  ليا  ه  من الوا ص الكررق  يه .1/346وانظر الفتن: 

 أه اخلوم منه.( 3)
يي.( 4) َمييا  و ييو تييلم مييا يف األيبييم بييأن القاإييم  ييو جويريييةكيييا  نييا و ييو يييو حل بييأن القييول لييه  ييو ابيين عميير َر ا بيين  َ  اهللن َعني هن

وقييد  عقبييه اإلييياعي   بييأن  يييا ميين قييول نييا ص وليييَ  سييند    الييراوه عيين ابيين عميير ر يي  اهلل عنهمييا نييا ص  ييو والقييول لييه أييياء
)الفييتن: وانظيير  مسيينًدا تيييه ال ريقيية. وأجيييت بييأن الظييا ر أن نا ًعييا إ ييا جييب   ييا أجيياب بييه لييا  همييه عيين مييوكه ابيين عميير  يكييون

6/118 ). 

َد َمَعهن احل نَدي باَيةَ .َودَاَل يفا راَوايٍَة:  (5)  ( .4167. )رواه الب اره: وََكاَن َشها
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ََْكـــ»َتيييَف النَييياسن قَييياَل  ـــَن ا ـــاِيُع يَـــا اْب : قَيييد  بَايَيع يييتن يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  قَييياَل:  «َوِع َأل تـَُب قَييياَل: قين  يييتن
 َيَبايَيع تنهن الثَاناَيَة. قايَم َلهن: «اَوأيضً »

َمئايٍي  قَياَل: َع َيى  (1) ٍء كنن يتنحل   ينبَياياعنوَن يَيو  ي احٍل  َع َيى َأهد َشي   يَا أَبَا منس 
 .   .2965.رواه الب اره: ال َمو تا

ٍص  -1878 َ  َعن  جمنَاشا يرَقا   َيَقياَل:  قَاَل: أَ َيي يتن النَيخا : بَاياع نَيا َع َيى ا  اج  ي   َيقن  يتن أَنَيا َوَأتا
ــا» ََْهِلَه : َعييلَ   ينَباياعننَييا  قَيياَل:  «َمَضــْإ اْلِهْجــَرُة  ــادِ » َيقن  ييتن ــى اإِلْســالِم َواْلِجَه .رواه الب يياره:  .«َعَل

2962  2963.  

 اإِلَماِم َعَلى الن اِ، ِفيَما ُيِطيُقونَ  باب: َعْزمِ  -54

يعنوٍل  َعنا اب نا  -1874 يٍر َميا َلَري يتن َميا أَرنل   َمس  قَياَل: َلَقيد  أَ َيايا ال يَييو َ  َرجنيمل  َ َسيأََل ا َعين  أَم 
يي ً  (2)امنؤ لايًي َعَ ي ها   َيَقاَل: أَرَأَي َت رجيًل  يَياَء ك   َ  يرن ن َميَص أنَمرَاإانَيا يفا ال  اَنشا نَيا يفا َأش  َمغَياداه   َييَيع يبا ن َعَ يي 

د  يييَها   َيقن  ييتن لَييهن: َوال َييها َمييا أَل راه َمييا أَقنييولن لَييَ   إاكت أَنَييا كننَييا َمييَص النَييخا    َيَعَسييى أَن  ك يَيع ييباَ  حنن را
َع َييهن  َوإاَن َأَ ييدَكنحل  لَيين   ييٍر إاكت َمييرًَق َ ييَن نَيف  نَييا يفا أَم  ييها  َعَ يي  َييري ٍ َمييا ا َيَقييى ال َييَه  َوإاَذا َشييَ  يفا نَيف سا ييَييبَاَل خبا

ءل َسييَأَل رجييًل  يين   َشيي   َشييَ  أَن  ك جتَاييدنوهن  َوالَييياه ك إالَييَه إاكت  نييَو  َمييا أَذ كنييرن َمييا َتبَيييَر ما ن ييهن  َوأَو  َ َشييَفاهن ما
ني َيا إاكت َكالثَيغ تا  الد 
  .2964.رواه الب اره: َدرنهن. شنراَب يَبف ونهن َوبَقاَ  كَ  (3)

َِا َلْم يـَُقاِتْل َأو َل النـ َهاِر َأخ َر اْلِقَتاَل َحت ى  باب: َكاَن الن ِبيع  -55 ِإ
 ُْ  تـَُزوَل الش ْم

َ  اهللن َعني هنَماَعن  َعب دا الَ ها ب نا َأ ا أَو َس  -1875 يها  : أََن َرسنوَل الَ ها َر ا   الَييتا يفا بَيع يةا أَيَاما
َ قَاَ  يفا الَناسا َت ايبً  َن  مثن يَها  اني َتَظَر َ َن َماَلت  الَشم 

َأيـعَها الن اُ،  ل تـََتَمنـ ـْوا ِلَقـاَء »قال:  اَلقاَ   ا
َِا َلِقيُتُمــــوُهْم فَاْصــــِبُروا  َواْعَلُمــــوا َأن  اْلَجن ــــَة َتْحــــ ــــَة  فَــــِ  َإ ِظــــالِل اْلَعــــُدو   َوَســــُلوا الل ــــَه اْلَعاِفَي

                                                                                                  
 . و يا احلديج أ د ثلثيات الب اره . و يبيد بن أ  عبيد الراوه عن س مة  :القاإم.( 1)
 .أو كامم األلاق  قويًا ع ى السفر :أه -هم واًوا بعد ا ياء تفيفةتمبق ساكنة وقد  س- رجًل مؤليًا (2)
 .الاء الستنقص من ال ر :-بسكون ثانية و تيه- و  (3)
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ــــُيوفِ  «السع
َ قييييال:  (1) َوقَييييد   َيَقييييَدَ  بَيييياقا  الييييد َعاءا. «الل ُهــــم  ُمْنــــِزَل اْلِكَتــــابِ »مثن

(2)
  2965.رواه الب يييياره:  

2966.  

ََِجيرِ  -56  باب: ا

يريً  َعن  يَيع َ ى ب نا انَمَيَه  -1876 َتأ َجر تن َأجا ا اآلَتيَر     َيَعيَة َأَ يدنإنَ    َيَقا َيَم رجيًل اقَاَل: اس 
 َ ين   اييها َونيَيبََع ثَناَيتَييهن   َيأََ ى النَيخا يَدَرَ ا   َيَقياَل:   َياني تَيبََع يَيَدهن ما  (3)َأيَــْدَفُع يَـَدُه ِإلَْيـَك فـَتَـْقَضــُمَها» ََأ  

  .2973.رواه الب اره:  .«اْلَفْحلُ  َكَما يـَْقَضمُ 

 الن ِبي   (4)باب: َما ِقيَل ِفي ِلَواءِ  -57

ييَ  اهللن َعني هنَمييا:: أَنَييهن قَيياَل لا  ييب بَيري ا َعيين  ال َعبَيياسا  -1877 أَن   َير كنييَب  َ ا ننَييا أََمييَرَك النَييخا   َر ا
(5)الرَايََة.

  .2976.رواه الب اره:  

 ُنِصْرُت بِالرعْعِب َمِسيَرَة َشْهرن  باب: قـَْوِل الن ِبي   -52

ــِم »قييال:  َرسنييوَل ال َييها  : أَنَ َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1872 ــُإ ِبَجَواِمــِع اْلَكِل َوُنِصــْرُت  (6)بُِعْث
ََْرِ  فـَُوِضـَعْإ ِفـي يَـِدي َنا َأنَا نَائِمس أُتِيُإ ِبَمَفاتِيِح َخَزاِئِن ا قَياَل أَبنيو  نَريي يرََق: َوقَيد   «بِالرعْعِب  فـَبَـيـْ

َوأَني تنحل   َين َتثا نونَيَها. َذَ َت َرسنولن الَ ها 
  .2977.رواه الب اره:  (7)

 
                                                                                                  

 .كناية عن القرب من القرن يف القتال  يت يرري تت ظم سيفه (1)
 . 1262باب: الدعاء ع ى الشرك /  : .( 2)
 .يق عها :أه (3)
 .الراية :أه (4)
  اليه أورله الرنف مرسًل يف كتاب الغاده/ 1656و و ال رم الويبول من  :   ا من الوا ص الكررق يف ال ترر ي.( 5)

 وركب الراية أه ترد ا. . الراية يو  الفتن باب: أين ركب النخ 

اليرال اليوجب مين  :وقيال تيريه  ميرينب غ  أن اهلل جيمص له األمور الكثريق الييت كانيت لين قب يه يف أمير وا يد أو أ :قال الب اره (6)
 .وجب  يف النهاية بأن الرال القرآن  القول مص كثرق العاي

 . ست رجون ما  يها :أه (7)
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 باب: َحْمِل الز اِد ِفي اْلََّْزوِ  -59

رََق َرسنيولا ال َيها  -1879 : يَبينَيع تن سنيف  َهيا قَالَيت  يَ  ال َيهن َعني  َاَء َر ا يٍر   َعن  َأي  يفا بَيي يتا َأ ا َبك 
:  َي َييحل  عَاييد  لاسنييف   َر إاَن ال َمداينَييةا  قَالَييت  ييَ  أَرَاَل أَن  يينَهيياجا ييَقاإاها َمييا نَير با نهنَمييا باييها   َيقن  ييتن  ا َر اها  َوك لاسا

ييدن شيييئً  ييٍر: َوال َييها َمييا َأجا ييَقاَء  اأَل ا َبك  ييٍد السد ا  َار با ايييها: باَوا ا أَر باييطن باييها إاكت نا َيياقا   قَيياَل: َ شنييقديها بايياثي نَي  
رََق   َيَفَع  تن   َ اَيلاَ  يندَيت  ذَ  ا.َوبااآلَترا الس ف    .2979.رواه الب اره:  اَت الند َاقَي  

 باب: الر ْدِف َعَلى اْلِحَمارِ  -61

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعيين  أنَسييياَمَة ب ييينا َدي يييٍد  -1821 َييياٍر  َع َيييى  : أََن َرسنييوَل ال َيييها َر ا رَكايييَت َع َيييى محا
َعَ ي ها َق ايَفةل  َوأَر َلَم أنَساَمَة َورَاَءهن. (1)إاَكامٍ 

(2)
  .2987اه الب اره: .رو  

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -1821 يين   : أََن َرسنييوَل ال َييها َر ا أَقي بَييَم ييَييو َ  ال َفييت نا ما
َ تاييها  منر لا ًي ي اأَع  َيى َمَكيَة َع َيى رَا ا َجبَييةا  أنَسياَمَة ب ييَن َدي يٍد  َوَمَعيهن باييللل  َوَمَعيهن عنث َميانن ب يينن طَ  َييَة ما ن  احلَ 

تَييييا ا ال بَيي ييييتا  َيَفييييَتَن  َوَلَتييييَم َرسنييييولن ال َييييها  َ  ااف  دا   َييييَأَمرَهن أَن  يَييييأ ِتا ييييجا . وبَيييياقا  َ ييييَن أَنَيييياَخ يفا ال َمس 
احَلدايجا َقد   َيَقَدَ .
(3)

  .2988.رواه الب اره:  

 َمْن َأَخَذ بِالر َكاِب َوَنْحِوهِ  :بَاب
 ِمـْن الن ـاِ، َعَلْيـِه َصـَدَقةس  (4)ُكلع ُسـاَلَمى» :قَاَل َرسنولن الَ ها  :قَالَ  رََق َعن  َأ ا  نَريي  . (62)

 ُْ ــْم َويُِعــيُن الر ُجــَل َعَلــى َداب ِتــِه فـََيْحِمــُل   يـَْعــِدُل بـَــْيَن اِلثـْنَـــْيِن َصــَدَقةس   ُكــل  يـَــْومن َتْطلُــُع ِفيــِه الش 
ـــا َمَتا َه ـــُع َعَليـْ ـــا َأْو يـَْرَف َه ـــُه َصـــَدَقةس َعَليـْ ـــُة َصـــَدَقةس   َع ـــُة الط ي َب ـــى   َواْلَكِلَم ـــا ِإَل ـــلع ُخْطـــَوةن َيْخطُوَه وَُك

َِك َعْن الط رِيِق َصَدَقةس   الص اَلِة َصَدَقةس  َ   .2989.رواه الب اره:  .«َويُِميُ  اَْ

                                                                                                  
 . و كالرذعة وحنو ا ليوات احلا ر (1)
 . 1721و و طرم من  ديج أورله بتمامه يف التفسري/  :    يا احلديج مكرر.( 2)
 . 317ق ب  السواره/  : كتاب الرلق/ باب: الرل.( 3)

 (.الفرم :-بهحل الهم ة وختفيف الل -والسلمى ( )4)
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 .2891.رواه الب اره:   «َوَدلع الط رِيِق َصَدَقةس » َودَاَل يفا راَوايٍَة: (69)
(1) 

 باب: َكَراِهَيُة الس َفِر بِاْلَمَصاِحِف ِإَلى َأْرِ  اْلَعُدو   -61

.  : أََن َرسنوَل اهللا َوَعن هن  -1828 .رواه الب ياره: نَيَهيى أَن  ينَسيا َيَر بايال قنر آنا إاَن أَر ضا ال َعيدنود
2995.  

 باب: َما ُيْكَرُه ِمْن رَْفِع الص ْوِت ِفي الت ْكِبيرِ  -68

ييَعراهد  -1828 ييَر ي َنا َع َييى قَيياَل: كننَييا َمييَص َرسنييولا ال َييها  َعيين  َأ ا منوَسييى اأَلش    َ كننَييا إاَذا َأش 
ييَوا ينَنا   َيَقيياَل النَييخا   ــوا»: َواٍل  َ َ   نَييا وََكبَير نَييا ار  َيَفَعييت  َأيب  ــا الن ــاُ، اْربـَُع َــا َأيـعَه ــى َأنـُْفِســُكْم  ي  (2)َعَل

  .2992.رواه الب اره:  (3).«َسِميعس َقرِيبس َوِإن ُه   ِإن ُه َمَعُكْم ال َتْدُعوَن َأَصم  َول َغائِبً  فَِ ن ُكمْ 

َِا َهَبَ  َواِديً  -68  اباب: الت ْسِبيِح ِإ

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َجيييابارا ب ييينا َعب يييدا ال َيييها  -1824 نَا َكبَير نَيييا  وَ  َر ا إاَذا نَيبَل نَيييا قَييياَل: كننَيييا إاَذا يَبيييعاد 
َنا.    .2993.رواه الب اره: َسَبي 

 باب: ُيْكَتُب ِلْلُمَساِفِر َما َكاَن يـَْعَمُل ِفي اإِلقَاَمةِ  -64

َِا َمـِرَ  اْلَعْبـُد  َأْو َسـافـََر  ُكتِـَب »: قَاَل: قَاَل َرسنيولن ال َيها  َعن  َأ ا منوَسى  -1825 ِإ
  .2996.رواه الب اره: . «اَصِحيحً  ايمً َلُه ِمْثُل َما َكاَن يـَْعَمُل ُمقِ 

 باب: الس ْيِر َوْحَدهُ  -65

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -1826 د َر ا ـــي »قيييال:    َعييين  النَيييخا ـــا ِف ـــُم الن ـــاُ، َم ـــْو يـَْعَل َل

                                                                                                  
باها سا الَسَفرا  :باب.كتاب اعهال/  (1)   .َ ه ما َمن  مَحََم َمَتاَع يَبا ا
 .معناه كفوا أو ار قوا :وقيم  البموا شأنكحل وك  عج وا :أه (2)
هن  َيبَيياَرَك اي نيي».ودال يف تييري رواييية أ  ذر: ( 3) وسيييأِت بسييياا أي   الكييررق يف ال ترييراحلييديج ميين الوا ييص  يييا . و «هن َو َيَعيياَن َجييد 

 . 1645من  يا يف الغاده/ باب: تبوق تير/  : 
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  .2998.رواه الب اره:  .«اْلَوْحَدِة َما َأْعَلُم  َما َساَر رَاِكبس بَِلْيلن َوْحَدهُ 

ِِْن اََبـََوْينِ  -66  باب: اْلِجَهاِد بِِ 

رٍو  -1827 َ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا الَ ها ب نا َعم  د  َر ا يَتأ َذنَهن يفا  قَياَل: َجياَء َرجنيمل إاَن النَيخا  َاس 
  .3554ه الب اره: .روا .«َفِفيِهَما َفَجاِهدْ »قَاَل: نَيَعحل   قَاَل:  «َأَحي  َواِلَداَ  »اع اَهالا   َيَقاَل: 

 باب: َما ِقيَل ِفي اْلَجَرِ، َوَنْحِوِه ِفي َأْعَناِ  اإِلِبلِ  -67

َن َراراهد  -1822 رٍي األ  يَفاراها  َوالنَياسن  : أَنَهن َكاَن َمَص َرسنولا الَ ها َعن  َأ ا َبشا يفا بَيع يةا َأس 
ــي رَقـَبَــِة بَِعيــرن ِقــاَلَدةس ِمــْن َوتَــرن » :َرسنييوًك  يفا َمبايييتاهاحل    ََأر َسييَم َرسنييولن ال َييها  َقــَين  ِف أَو   -َأْن َل يـَبـْ

  .3555.رواه الب اره: . «ِإل  ُقِطَعإْ  -ِقاَلَدةس 

باب: َمْن اْكتُِتَب ِفي َجْيشن َفَخَرَجْإ اْمَرأَتُُه َحاج ًة َأْو َكاَن َلُه  -62
َُِن لَُه   ُعْذرس   َهْل يـُْؤ

ييييَ  اهللن َعني هنَمييييااٍس َعبَيييي َعيييينا اب يييينا  -1829 َ َر ا ييييَص النَييييخا :  : أَنَييييهن يَا َل َيْخلُــــَون  رَُجــــلس »يَيقنييييولن
تنتاب ييتن يفا َتييب َوقا   «بِــاْمَرَأةن  َوَل ُتَســاِفَرن  اْمــَرَأةس ِإل  َوَمَعَهــا َمْحــَرمس   َيَقيياَ  َرجنييمل  َيَقيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها  اك 

َِْهْب َفُح   َمَع اْمَرَأِتكَ »ام رََأِتا َ اَجًة  قَاَل: َكَيا وََكَيا  َوَتَرَجت     .3556.رواه الب اره:  .«ا

ََُساَرك ِفي الس الِسلِ  -69  باب: ا

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1891 َعِجـَب الل ـُه ِمـْن قـَـْومن يَـْدُخُلوَن اْلَجن ـَة ِفـي »قَياَل:    َعن  الَنخا
  .3515ب اره: .رواه ال .«الس اَلِسلِ 

 
 باب: َأْهِل الد اِر يـُبَـي ُتوَن فـَُيَصاُب اْلوِْلَداُن َوالذ رَاِريع  -71

َ النَييخا   َعيين  الَرييع تا ب يينا َجثَاَمييَة  -1891 َبي َواءا  قَيياَل: َمييَر  ا َوسنييئاَم  -أَو  باييَوَلاَن  -بايياأل 
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ما الَدارا يينبَيَيتنونَ  َعن  أَ  
را  (1) يحل   قَياَل: مان  ال منش  ين  ناَسياإاهاحل  َوَذرَارايدها يني هنحل  »كاَ    َيينَرابن ما َويَاع تنيهن  « نيحل  ما

 :   .3512.رواه الب اره: . «َل ِحَمى ِإل  لِل ِه َوِلَرُسوِلِه »يَيقنولن

َياِن ِفي اْلَحْربِ  -71  باب: قـَْتِل الص بـْ

ييَ  اهللن َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -1898 د َعني هنَمييا َر ا ييَدت  يفا بَيع ييةا َمغَيياداه النَييخا ييرَأًَق ونجا : أََن ام 
  تنوَلًة   َأَن َكَر َرسنولن الَ ها .  َمق  َيانا   .3514.رواه الب اره: قَيت َم الندَساءا َوالردبي 

 باب: ل يـَُعذ ُب بَِعَذاِب الل هِ  -78

ييَ  اهللن َعني هنَمييَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -1898 ًميي  ا: َلَمييا بَيَ غَييهن أََن َع اي يياَر ا    َيَقيياَل: باالنَييارا  اَ ييَرَا قَيو 
 َ ََن النَييخا بُوا بَِعـَذاِب الل ــهِ »قَياَل:  لَيو  كنن يتن أَنَييا ملَ  أنَ يردقي هنحل يف ألا َوَلَقتَي  يتينهنحل   َكَمييا قَياَل النَييخا   «َل تـَُعــذ 

 :« ُ3517.رواه الب اره:  .«َمْن بَد َل ِديَنُه فَاقْـتـُُلوه.  

 باب -78

:  قَييياَل: يَاع يييتن َرسنيييوَل ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1894 ِمـــْن  اقـََرَصـــْإ نَْمَلـــةس نَِبي ـــ»يَيقنيييولن
ــ ــِه: َأْن قـََرَصــْتَك نَْمَلــةس َأْحَرْق ــَأْوَحى الل ــُه ِإلَْي ــَأَمَر بَِقْريَــِة الن ْمــِل فَُأْحرَِقــْإ  َف ــاِء  َف َنِْبَي َْ ــْن ا ــًة ِم َإ أُم 

َُمِم ُتَسب ُح اهللَ  َْ   .3519.رواه الب اره:  .«ا

 باب: َحْرِ  الدعوِر َوالن ِخيلِ  -74

ِِي » :قَييياَل: قَييياَل يا َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َجراييييرا ب ييينا َعب يييدا اهللا  -1895 َأَل تُرِيُحِنـــي ِمـــْن 
«اْلَخَلَصــِة 

اإَييةا  َيياراٍس يفا َتييثي َعحَل ينَسيي اوََكيياَن بَيي تًيي (2) ييَ  َوما ييتن يفا مَخ سا َمى َكع بَييَة ال َيَمانايَييةا  قَيياَل:  َان  ََ ق 
راه َ يَن رَأَي يتن أَثيَيرَ  َي ما  َ َهَرَب يفا يَبد  ََ  وََكاننوا َأيب َياَب َتي ٍم  وَكنن تن َك أَثي بنتن َعَ ى اخل   مان  َأمح َ

راه  َوقَاَل:  َ  «اَمْهِدي   اثـَب ْتُه  َواْجَعْلُه َهاِديً الل ُهم  »َأيَباباعاها يفا يَبد  َهيا َ َكَسيَرَ ا َوَ رَقَيَهيا  مثن  َان  ََ َق إالَيي 

                                                                                                  
 .والرال إيقاع احلرب بال يم . و من البيات( 1)
 .بيت يبنحل لدوس (2)
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تينَهييا   بَيَعيَج إاَن َرسنييولا ال َييها  ئ تنييَ  َ ييَن  َيرَك  ! َمييا جا قد نهن   َيَقيياَل َرسنييولن َجرايييٍر: َوالَيياه بَيَعثَييَ  بايياحلَ   ن ييرا
ييَومن  ََ َمييرَاٍت. َكأَنَيَهييا مَجَييمل َأج  َييا مَخ يي

ََ َوراَجا ا َيي . قَيياَل:  َيبَييياَرَك يفا َتي ييما َأمح  ييَربن .رواه الب ييياره: أَو  َأج 
3525  .  

 باب: اْلَحْرُب َخْدَعةس  -75

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1896 َهَلَك ِكْسَرك  ثُم  ل َيُكوُن ِكْسَرك بـَْعـَدُه  »قَاَل:    َعنا الَنخا
.رواه الب يياره:  .«ْهِلَكن  ثُــم  ل َيُكــوُن قـَْيَصــُر بـَْعــَدُه  َولَتـُْقَســَمن  ُكُنوزُُهَمــا ِفــي َســِبيِل الل ــهِ َوقـَْيَصــرس لَــيَـ 

3527.  

َعًة.  قَاَل: َيَى الَنخا   َوَعن هن  -1897 ر َب َتد    .3529.رواه الب اره: احلَ 

ِف ِفي اْلَحْرِب  َوُعُقوبَِة َمْن باب: َما ُيْكَرُه ِمْن التـ َنازُِع َواِلْخِتال -76
 َعَصى ِإَماَمهُ 

يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  ال بَييرَاءا ب ينا َعياداٍب  -1892 َع َيى الَرَجالَيةا ييَيو َ  أن نيٍد  قَياَل: َجَعيَم النَيخا   َر ا
ييَ  رجييًل  - َرُحــوا ِإْن رََأيـُْتُمو »َعب ييَد ال َييها ب ييَن جنبَيييري ٍ  َيَقيياَل:  - وََكيياننوا مَخ سا ــاَل تـَبـْ ــُر َف ــا الط يـْ ــا َتْخطَُفَن َن

َرُحــوا حَ  ــاَل تـَبـْ ــا اْلَقــْوَم َوَأْوطَْأنَــاُهْم  َف ــَل ِإلَــْيُكْم  َوِإْن رََأيـُْتُمونَــا َهَزْمَن ــاَنُكْم َهــَذا َحت ــى ُأْرِس ت ــى َمَك
يونقينهنَن   َيَهَبمنو نحل   قَياَل:  َأَنَيا َوال َيها رَأَي يتن الندَسياَء يَ  «ُأْرِسَل ِإلَْيُكمْ  يَتدال َن  قَيد  بَيَدت  َتَلتا نهنيَن َوَأس  ش 

يييَ  ييَيابن َعب ييدا ال َييها ب يينا جنبَيييري ٍ: ال َغنايَمييَة  َأه  قَيييو  ا ال َغنايَمييَة  َظَهييَر َأيب  ابنكنحل  رَا اَعيياٍت ثايَييابَيهنَن.  َيَقيياَل َأيب 
يي   قَيالنوا: َوال َيها لَنَييأ  اَ َ يتنحل  َميا قَياَل َلكنيحل  َرسنيولن ال َيها َ َميا  َين َتظايرنوَن   َيَقياَل َعب يدن ال َيها ب ينن جنبَييري ٍ: أََنسا

َهييباماَ    َييَياَك إاذ   يين  ال َغنايَمييةا   َيَ َمييا أَ َيييو  نحل  يبنييراَ ت  ونجنييو نهنحل   َييأَقي بَي نوا منني  ييينَبَ ما عنو نحل  النَيياَس  َيَ ننرا يَييد 
رَا نحل    َيَ حل  يَيب َق مَ  د الَرسنولن يفا أنت  نَيا َسيب عاَ   وََكياَن النَيخا  َتيي رن اثي يَ   َعَشيَر رجيًل  َص الَنخا    ََأيَبيابنوا ما

  ًيري اإَيًة  َسيب عاَ  َأسا ٍر أَر بَعاَ  َوما راكاَ  يَيو َ  بَد  .  َيَقياَل أَبنيو َوَسيب عاَ  قَتاييًل  اَوَأيب َيابنهن َأيَبابنوا مان  ال منش 
َياَن: َأيفا ال َقييو   َ قَيياَل: َأيفا ال َقييو  ا اب يينن َأ ا   ا حمنََمييدل  ثَييَلَ  َمييرَاٍت   َينَيَهييا نحل  النَييخا  سنييف  أَن  جينايبنييوهن  مثن

يَياباها  َ َرَجيَص إاَن َأيب  َ قَاَل: َأيفا ال َقو  ا اب نن اخلَ  َابا  َثَلَ  َمرَاٍت  مثن    َيَقياَل: قنَياَ َة  َثَلَ  َمرَاٍت  مثن
َسييهن  َيَقيياَل: َكييَيب َت َوال َييها يَييا َعييدنَو ال َييها  إاَن الَيييايَن َعييأََميي َدل َت ا َ ييؤنَكءا  َيَقييد  قنتا نييوا  َ َمييا َم َييَ  عنَمييرن نَيف 
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يَياءل كن  هنيحل   َوقَيد  بَقاييَ  لَيَ  َميا َيسنيوءنَك  قَييالَ  يَجالل  إاَنكنيحل  َسييَتجا  :أَلَ   َيير بن سا ٍر  َواحل  دنوَن ييَيو  ل بايَييو  ا بَيد 
يفا ال َقييو  ا منثي  َييًة 
: أنع ييمن  نبَييم   (1) َ َأَتييَي يَير جتَاييبن َييا وملَ  َ سنييؤ يا  مثن ملَ  آمنيير  تا

: أنع ييمن  نبَييم   قَيياَل النَييخا   (2)
اَل: إاَن لَنَيييا قَييي «ُقولُـــوا: الل ـــُه َأْعَلـــى َوَأَجـــلع »قَيييالنوا: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها َميييا نَيقنيييولن  قَييياَل:  «َأَل ُتِجيُبونَـــُه »

ال عنييَبد
قَييياَل: قَييالنوا: يَيييا َرسنيييوَل ال َييها َميييا نَيقنيييولن   «َأَل ُتِجيُبونَــُه »: َوَك عنيييَبد َلكنييحل    َيَقييياَل النَيييخا   (3)
  .3529.رواه الب اره:  .«ُقوُلوا: الل ُه َمْوَلنَا َوَل َمْوَلى َلُكمْ »قَاَل: 

فـََناَدك بَِأْعَلى َصْوتِِه: يَا َصَباَحاْه  َحت ى  باب: َمْن رََأك اْلَعُدو   -77
 ُيْسِمَع الن ا،َ 

بًيي َعيين  َسييَ َمَة  -1899 يين  ال َمداينَيييةا َذا ا ييتن ما حَن ييَو ال َغابَيييةا  َ ييَن إاَذا كنن ييتن باثَنايَيييةا  اقَييياَل: َتَرج 
د ال َغابَييةا َلقايَيي ا تنييَل ل لاَعب ييدا الييَرمح َنا ب يينا َعييو ٍم  قين  ييتن  ييَيت  لاَقييا ن النَييخا َييَ  َمييا باييَ   قَيياَل: أنتا   : َوحي 

َهيا: يَييا  َ َكبَيتَييي  : َمين  َأَتيَيَ ا  قَيياَل: َت ََفيانن َو َييبَارَقن  َ َرييَرت تن ثَيَلَ  يَبيَرَتاٍت  َأي َع يتن َمييا بيَي   قين  يتن
يَبَباَ اه  يَا يَبَباَ اه  
َ ان َد َيع تن َ َن أَل َقا نحل  َوَقد   (4) : مثن   َأَتينوَ ا  َ َجَع  تن أَر مايهاحل  َوأَقنولن

َك  ييييييييييييييا اب  يييييييييييييييييأَنَ   صييييييييييييييير  َ يييييييييو  ن اليييييييييييييييييو  ن يَ يييييييييييييَوال يَ  وَعا ييييييييييييييييييييييييييييينن األ 
ييني هنحل  قَيب ييَم أَن   َقي  ينَها ما ييتَيني  َييا َأسنييوقينَها   َيَ قايَيي ا النَييخا   َاس  ييَربنوا   َأَقي بَي  ييتن تا : يَييا َرسنييوَل َيش     َيقن  ييتن

يَيهنحل   ييق  ييَربنوا سا ال َييها  إاَن ال َقييو َ  عا َيياشل  َوإايد أَع َج  ييتينهنحل  أَن  َيش 
يَــا ابْــَن » َابي َعييج  يفا إاث ييرا احل    َيَقيياَل:  (5)

َْكَوِع  َمَلْكَإ فََأْسجِ  َْ   .3541.رواه الب اره: . «ِإن  اْلَقْوَم يـُْقَرْوَن ِفي قـَْوِمِهمْ  (6)ْح ا

 

                                                                                                  
 .ومجعه مثلت بهمت    و ما  عم من التشويه بالقت ى (1)
 .وكانوا قد و عوه ع ى الكعبة  اسحل الرنحل األكر اليه كانوا يعبدونه  و (2)
 .يبنحل كان بال اإف (3)
 .جاء وقت القتال  تأ بوا :وتص  يا الوقت ألنه كان األت ت لوقت الغارق  كأن العىن  ك مة  قال عند  جو  العدو (4)
 . اسحل ل ش ء السق (5)
 . اعف :أه  قدرت  سهم :أه (6)
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ََِسيرِ  -72  باب: َفَكاِ  ا

ـــوا اْلَعـــاِنيَ »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا منوَسيييى  -1811 يييرَي  - ُفكع َسا  -يَيع ييي ا األ 
  .3546الب اره: .رواه  .«َوَأْطِعُموا اْلَجاِئَع  َوُعوُدوا اْلَمرِي َ 

َفَة  -1811 ين  ال يَو   ا إاَك َميا يفا قَاَل: قين  تن لاَع ا    َعن  َأ ا جنَييي  ءل ما : َ يم  عان يدَكنحل  َشي  
َبَييَة َوبيَييرَأَ الَنَسييَمَة  ًميي (1)كاتَييابا ال َييها  قَيياَل: َك َوالَييياه  َي َييَق احل  يفا  جييًل يينع  ايييها ال َييهن ر  اَمييا أَع َ منييهن إاَك  َيه 

يَفةا  قَاَل: ال َعق من  : َوَما يفا الَريا يَفةا. قين  تن ال قنر آنا  َوَما يفا َ ياها الَريا
يريا  (2) َسا َوأَن  َك  (3)َوَ َكياكن األ 

َتَم منس  احلل باَكا اٍر.    .3547.رواه الب اره: يينق 

 باب: ِفَداِء اْلُمْشرِِكينَ  -79

َا ب ييينا َمالاييٍ   -1818 يييَتأ َذننوا َرسنيييوَل ال َييها  راَجييياًك  : أَنَ أَنَيي َن َرييارا اس  ييين  األ     َيَقيييالنوا: يَيييا ما
تاَنا َعَباٍس  اَداَءهن.  َيَقاَل:  ب نا أنت  َهـا درهًمـ»َرسنوَل الَ ها  اإ َين   َي  َنتي رنك  كا .رواه الب ياره:  .«اَل تَـَدُعوَن ِمنـْ

3548.  

َِا َدَخَل َدارَ  -21  اإِلْسالِم بََّْيِر َأَمانن  باب: اْلَحْرِبي  ِإ

1818-  َ يييوَعا قَييياَل: أَ َيييى النَيييخا َك  يييراكا َ  َعييين  َسيييَ َمَة ب ييينا األ  ييين  ال منش  ل ما َعييي  
يييَو يفا َسيييَفٍر   (4) َو ن

َ اني َفتَيَم   َيَقياَل النَييخا   يَياباها يَيَتَيييَد ن مثن ََ عان يَد َأيب   َينَيَف َيهن َسييَ َبهن.   َيَقتَي َيهن  «اْطلُبُـوُه َواقْـتـُلُــوهُ »: َ َج َي
  .3551.رواه الب اره: 

 باب: َجوائز الَوفد -21

يَ  اهللن َعني هنَمياَعبَياٍس  َعنا اب نا  -1814 َ َبَكيى  َر ا َا  مثن يي َما َا َوَميا ييَيو  ن اخل  يي َما أَنَيهن قَياَل: ييَيو  ن اخل 

                                                                                                  
 . قهات :أه (1)
 . كحل العقم و و الدية :أه (2)
 .خت يره من األسر :أه (3)
 .جاسوس :أه (4)
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َباَء  ر  َ َن َتَهَت َلم عنهن احلَ 
يَتَد باَرسنيولا  (1) َا   َيَقياَل:  ال َيها  َيَقاَل: اش  يي َما تُـوِني »َوَجعنيهن ييَيو َ  اخل  ائـْ
 َيتَينَياَدعنوا  َوَك يَين َبغاي  عان يَد نَيخا   َينَيادنعل  «الَـْن َتِضـلعوا بـَْعـَدُه َأبَـدً  اِبِكَتابن َأْكتُـْب َلُكـْم ِكَتابًـ

 َيَقيالنوا:  (2)
ـرس ِمم ـا تَـْدُعوِني ِإلَْيـهِ  َدُعوِني  فَال ِذي َأنَـا»  قَاَل: َ َجَر َرسنولن الَ ها  يَبيى عان يَد َمو  ايها  «ِفيـِه َخيـْ َوأَو 

 .«بَِنْحـِو َمـا ُكْنـُإ ُأِجيــُزُهمْ  (4)َوَأِجيــُزوا اْلَوفْـدَ  (3)َأْخرُِجـوا اْلُمْشـرِِكيَن ِمـْن َجزِيـَرِة اْلَعـَرِب » بايَثَلٍ :
يتن الثَالا  (5)ثََة.َوَنسا

  .3553.رواه الب اره:  

 َف يـُْعَرُ  اإِلْسالُم َعَلى الص ِبي  باب: َكيْ  -28

َ  اهللن َعني هنَماَعنا اب نا عنَمَر  -1815 َيا  نيَو  قَاَل: قَاَ  الَنخا   َر ا يفا الَناسا   َأَثي ىَن َعَ ى ال َيها  ا
َ ذََكَر الَدَجاَل   َيَقاَل:   َقْد َأنْـَذرَُه قـَْوَمـُه  َلَقـْد َأنْـَذرَُه نُـوحس ِإن ي أُْنِذرُُكُموُه  َوَما ِمْن نَِبِي ِإل  »أَ   نهن  مثن

ــْوًل  َْ  قـَْوَمــُه  َوَلِكــْن َســَأُقوُل َلُكــْم ِفيــِه قـَ لَــْم يـَُقْلــُه نَِبــي  ِلَقْوِمــِه: تـَْعَلُمــوَن َأن ــُه َأْعــَوُر  َوَأن  الل ــَه لَــْي
  .3557.رواه الب اره:  .«بَِأْعَورَ 

                                                                                                  
 .   احلجارق (1)
قوليه: )وك ينبغي  عنيد نيخ  نييادع(  يو مين مج ية احليديج الر يوع  وحيتميم أن يكيون مييدرًجا (: 8/133.قيال احليا ن )الفيتن:  (2)

 . «ك ينبغ  عنده التنادع»فن: والرواب األول  وقد  قد  يف الع حل ب   من قول ابن عباس
 .ورود مث ه عن مال   مكة والدينة واليمامة واليمن :قال الغريق :جبيرق العرب (3)
 .أع و حل اعاإبق :أه (4)
حيتمم أن يكون القاإم ذل   و سعيد بن جبري  مث وجدت عند اإليياعي   التريرين بيأن قاإيم (: 8/135.قال يف الفتن ) (5)
-أه ابن أ  مس حل-: قال سفيان: قال س يمان «الست ر »ومن طريقه أبو نعيحل يف  «مسند احلميده»نة  ويف ل   و ابن عييذ

قييال الييداوله: الثالثيية الويبييية بييالقرآن  وبييه  .: ك ألره أذكيير سييعيد بيين جبييري الثالثيية  نسيييتها أو سييكت عنهييا. و يييا  ييو األرجيين
امة  وقواه ابن ب ال بأن الريابة لا اتت فوا ع ى أ  بكير يف  نفييي جيي  وقال اله ت: بم  و جتهيب جي  أس  جب  ابن الت 

 «وك  ت ييوا قيره وثنًيا»عهيد بييل  عنيد مو يه. وقيال عيياض: حيتميم أن  كيون  ي  قوليه:   أسامة قال  حل أبو بكر: أن النيخ

الرييلق ومييا م كييت »ديج أنييَ أ ييا قولييه:  إ ييا ثبتييت يف الوطييأ مقرونيية بيياألمر بييإترا  اليهييول  وحيتمييم أن يكييون مييا وقييص يف  يي

يَولا عين »ولك  يتهن ما  قد  نيكر سند احلديج: قال الب اره: ا ي.  «أ انكحل ثنا قَبيرةن  َدثنا ابنن عيينَة عن س يماَن األ    دت
  .احلديج «:..سعيدا بنا جنَبرٍي عنا ابنا عبتاٍس ر َ  اهللن عنهما أنه قال
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ٍَ  .َودَاَل يفا راَوايَييييييٍة َعيييييين   (71) ــــــوبس َكــــــاِفرس »: أَنَيييييي نَـْيــــــِه َمْكُت ــــــْيَن َعيـْ .رواه الب يييييياره:  . «َوِإن  بـَ

7131. 
(1)

 

 باب: ِكَتابَِة اإِلَماِم الن ا،َ  -28

ْسـاَلِم ِمـْن الن ـا،ِ »: قَاَل: قَاَل النَيخا   َعن   نَييي َفَة  -1816  «اْكتُبُـوا لِـي َمـْن تـََلف ـَظ بِاإْلِ
َنا َلهن أَل فً  اإَيٍة   َيَ َقيد  رَأَيي تيننَيا ابي تن اينَيا  َ يَن  اَ َكَتبي  َن ما اإَيةا َرجنيٍم   َيقن  نَيا: خَنَيامن َوحَن ينن أَل يفل َومَخ ي ََ ما َومَخ ي

 . َدهن َو نَو َتاإافل   . 3565.رواه الب اره: إاَن الَرجنَم لَينَر د  َو  

 اَثالثً  باب: َمْن َغَلَب اْلَعُدو  فََأقَاَم َعَلى َعْرَصِتِهمْ  -24

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َأ ا طَ  َيييَة  -1817 د َر ا ٍ  أَقَيياَ    َعيين  النَييخا : أَنَييهن َكيياَن إاَذا َظَهييَر َع َييى قَيييو 
باال َعر يَبةا 
  .3565.رواه الب اره:  (3)َثَلَ  لََياٍل. (2)

َِا َغِنَم اْلُمْشرُِكوَن َماَل اْلُمْسِلِم ثُم  َوَجَدُه  -25  اْلُمْسِلمُ باب: ِإ

يييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعيينا اب ييينا  -1812 قَييياَل: َذَ ييَت  َييييَرسل لَييهن  ََأَتيييَيهن ال َعييدنو   َ َظَهيييَر َعَ ي يييها  َر ا
يييي امنوَن  َيييييرنَل َعَ ي ييييها يفا َدَميييينا َرسنييييولا ال َييييها  ييييَق باييييالر و ا  َ َظَهييييَر َع َييييي هاحل   (4). َوأَبَييييقَ ال منس  َعب ييييدل لَييييهن  َيَ يا

د ال     .3567.رواه الب اره: . منس  امنوَن  َيَرَلهن َعَ ي ها َتالادن ب نن ال َولايدا بَيع َد الَنخا

 باب: َمْن َتَكل َم بِاْلَفاِرِسي ِة َوالر طَانَةِ  -26

يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َجابارا ب نا َعب دا ال َيها  -1819 : يَيا َرسنيوَل ال َيها  َذَك   َر ا نَيا بينَهي َميةً قَياَل: قين  يتن
(5) 

يَـا َأْهـَل اْلَخْنـَدِ   ِإن  » َيَقياَل:  مان  َشعارٍي   َيتَيَعاَل أَن َت َونَيَفرل  َ َرياَ  النَيخا   الََنا  َوَطَين تن يَباعً 

                                                                                                  
 الدجال ..كتاب الفن/ باب: ذكر  (1)
 .وعريبة الدار سا تها  وسط الب د :أه (2)
 . وسيأِت يف الغاده/ باب: قتم أ  جهم 1597 يا من األ اليج الكررق يف  يا ال ترر  و و طرم من  : .( 3)
 . رب :بفتن الباء وجيود كسر ا أه( أَبق: 4)

 . و  رغري تمة( 5)
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  .3575.رواه الب اره:  .«ِبُكمْ  (2)َفَحيـ َهاًل  (1) ارً ؤ سُ َقْد َصَنَع  اَجاِبرً 

: أَ َيي تن َرسنيوَل ال َيها َعن  أن د َتالاٍد بان   -1811 َها قَاَلت  َ  الَ هن َعني  َميَص  تا َتالادا بنا َسعايٍد َر ا
ييييَفرن  قَيييياَل َرسنييييولن ال َييييها  يييييصل َأيب  :  «َســــَنْه َســــَنهْ »: َأ ا َوَع َييييَ  َقما ييييَيةا: َ َسييييَنةل  قَالَييييت  ََبشا ييييَ  بااحل  َو ا

َييايَا الن بينييَوقا   َيَببيَيي َ قَيياَل َرسنييولن ال َييها  «َدْعَهــا»: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  (3)َريا َأ ا  َييَيَ ب تن أَل َعييتن خبا : مثن
  .3571.رواه الب اره:  .«يقِ َوَأْخلِ ي  ثُم  َأبِْلي قِ َوَأْخلِ ثُم  َأبِْلي  (4)ي قِ َوَأْخلِ َأبِْلي »

 باب: اْلَُُّلولِ  -27

َ يََكَر ال غن نولَ  َنخا  قَاَل: قَاَ   ايَنا ال َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1811
يرَهن  قَياَل:  (5)  َيَعَظَمهن َوَعَظحَل أَم 

َأَحــدَُكْم يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة َعَلــى رَقـََبِتــِه َشــاةس َلَهــا ثـََُّــاءس أُْلِفــَين  َل »
ــَر،س لَــُه َحْمَحَمــةس  (6) َعَلــى رَقـََبِتــِه فـَ

(7) 
قَــْد َأبـَْلَّْتُــَك  َوَعَلــى رَقـََبِتــِه بَِعيــرس لَــُه  اَل َأْمِلــُك لَــَك شــيئً  يـَُقــوُل: يَــا َرُســوَل الل ــِه َأِغْثِنــي  فَــَأُقوُل:

ــَك شــيئً  ــُك َل ــَأُقوُل: َل َأْمِل ــي  َف َــا َرُســوَل الل ــِه َأِغْثِن ــوُل: ي ــاءس  يـَُق ــِه  ارَُغ ــى رَقـََبِت ــَك  َوَعَل ــْد َأبـَْلَُّْت َق
َقْد َأبـَْلَّْتُـَك  َأْو َعلَـى رَقـََبتِـِه  اُل: َل َأْمِلُك َلَك شيئً َصاِمإس  فـَيَـُقوُل: يَا َرُسوَل الل ِه َأِغْثِني  فََأُقو 

رِقَـاعس َتْخِفــُق 
.رواه  .«قَــْد َأبـَْلَّْتُــكَ  افـَيَـُقــوُل: يَــا َرُســوَل الل ــِه َأِغْثنِــي  فَــَأُقوُل: َل َأْمِلــُك لَــَك شــيئً  (8)

  .3573الب اره: 

 
 

                                                                                                  
 .ك يهمب :وقيم  بالفارسية :وقيم  السؤر الرنيص باحلبشية :وقيم  طعاًما :أه (1)
 (.  موا مسرع  :أه     ك مة استدعاء  يها  ج) (2)
 .أت ن له :ودبره أه  دجري :أه (3)
  .15/285. .وانظر اخللم يف  يا ال فن يف الفتن: البس  إن أن يرري ت ًقا بالًيا :أه  أمر باكبلء  :وأت ق  أب  (4)
 .(يانة يف الغنحلاخل :أه) (5)
 .أه تنحل  ما له ثاتية :يقال   و يبوت الغنحل (6)
 . و يبوت الفرس و و لون الرهيم (7)
 .ما يكتت ع يه من احلقوا اليت أمث بتأتري و اإها :وقيم سيئا ه والرال يبياإف   أوراا :أه (8)
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 باب: اْلَقِليِل ِمْن اْلَُُّلولِ  -22

د  َعن   -1818 يرٍو قَياَل: َكياَن َع َيى ثَيَقيما النَيخا َرجنيمل يينَقيالن لَيهن كار كايرَقن َ َمياَت   َعب دا الَ ها ب نا َعم 
إالَي ها  َيَوَجيدنوا َعبَياَءقً  َ َيَ بنوا يَين ظنرنونَ  «ُهَو ِفي الن ارِ »:  َيَقاَل َرسنولن الَ ها 

.رواه الب ياره: قَيد  َتَ َهيا.  (1)
3574.    

 ب: اْسِتْقَباِل اْلََُّزاةِ با -29

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا الييب بَيري ا  -1818 ب يينا َجع َفييٍر َر ا ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أَنَييهن قَيياَل كا : أَ َييي كنرن إاذ  َر ا
َنا َرسنوَل الَ ها    .3582واه الب اره: .ر  أَنَا َوأَن َت َواب نن َعَباٍس  قَاَل: نَيَعحل   َ َيَمَ َنا َو َيرََكَ .  َيَ َقيي 

نَييا نَيتَيَ َقييى َرسنييوَل ال َييها  َعين  الَسيياإاتا ب يينا يَبايييَد  -1814 َيانا إاَن ثَنايَييةا  قَيياَل: َذَ بي  َمييَص الردييبي 
.   .3583.رواه الب اره:  (2)ال َوَلاعا

 

َِا رََجَع ِمْن اْلََّْزوِ  -91  باب: َما يـَُقوُل ِإ

َا ب ينا َمالاييٍ   -1815 د  َعين  أَنَيي يَفاَن  قَياَل: كننَييا َميَص النَييخا يين  عنس  َف َيهن ما َمق 
َوَرسنييولن ال َييها  (3)

 تاييها  َوقَييد  أَر َلَم يَبييفاَيَة بان ييَت  نيَيي     َيَعثَيييَرت  نَاقَيتنييهن َ رنييراَعا مجيًعيي َ    َيياقي َتَيحَل أَبنييو طَ  َيييَة اَع َييى رَا ا
بًيي «َعَلْيــَك اْلَمــْرَأةَ » اييَداَءَك  قَيياَل:   َيَقيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها َجَع َيي ا ال َييهن  ييها  َوأَ َاَ ييا  ا َيَق َييَت ثَيو  ها َع َييى َوج 

نَييا َرسنييوَل ال َييها  تَينَيف  ييَ َن َ نَمييا َمر َكبَيهنَمييا  َيرَكابَييا  َواك  َهييا  َوَأيب  ييَر ي َنا َع َييى ال َمداينَييةا   َأَل َقيياهن َعَ يي     َيَ َمييا َأش 
.رواه  َي َيحل  ييَيَبل  يَيقنيولن َذلايَ  َ يَن َلَتيَم ال َمداينَيَة.  «  َعابِـُدوَن  ِلَربـ نَـا َحاِمـُدونَ آيِبُـوَن  تَـائُِبونَ »قَياَل: 

  .3585الب اره: 

 

                                                                                                  
 . يه ت وط نإذا كا :قيم     كساء :مهمود  دول وقد  بدل ياء (1)
ره: .دَاَل يفا راَوايٍَة ( 2)  ( .4427. )رواه الب اره: َمق َدَمهن مان  َتب َوقا  َيبنوكَ يفا آتا
 .مو ص معروم بقرب مكة (3)
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َِا َقِدَم ِمْن َسَفرن  -91  باب: الص الِة ِإ

َ َعن  َكع ٍت  -1816 دَ   : أََن الَنخا يجا   َ َريَ ى َكاَن إاَذا َقداَ  مان  َسيَفٍر  نيًيى َلَتيَم ال َمس 
. ََ
ا قَيب َم أَن  جَي  ا َعتَي   رَك 

 . 3588.رواه الب اره:  (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
ال ويييم  وسيييأِت ب ولييه يف كتيياب الغيياده/  :  و ييو طييرم ميين  ييديج كعييت    يييا ميين الوا ييص الكييررق يف ال تريير.( 1)

 . « يى» :دال  نا لفن وقد. 1693
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(56) 

 ِْ  ِكَتاب فـَْرِ  اْلُخُم
1-  ِْ  باب: فـَْرُ  الُخُم

َل نُـــوَرُث  َمـــا تـَرَْكَنـــا »: أَنَيييه قَييياَل: قَييياَل َرسنيييوَل ال َيييها  َعييين  عنَميييَر ب ييينا اخلَ  َيييابا  -1817
يييين َميييا بَقايييَ   وََكيييانَ  «َصـــَدَقةس  َ يَأ تن َيييالا الَيييياه أَ َييياَء اهللن َعَ ي يييها َع َيييى أَ   ايييها نَيَفَقيييَة َسيييَنتاهاحل   مثن

يينن فايييقن َميييَن ال
َ قَاَل لاَمن  َ َهرَهن ماَن الَرَيابَةا: أَن شندنكنحل  باالَ ها اَلياه باإاذ نايها  َع نهن جَم َعَم َمالا الَ ها  مثن اءن  َيقنيو ن الَسيمَ   َيَيج 

نا  َا َع ا ؟ َوَعبَياسل وعنث ميانن َوَعب يدن اليَرمح  َج  ا
َر ضن  َ م   َيع َ منوَن َذلاَ   قَالنوا: نَيَعحل   وَكاَن يفا ال ب ينن  َواأل 

ََ اإلا  س َومنَناَدَعتَيهنَميا  َولَيي 
ثي بَياتن بايها َعو ٍم والب بَييي رن َوَسَعدن ب ينن َأ ا َوقَياٍص. َوذََكيَر َ يدايَج َع اي   والَعبَياا

  .3594.رواه الب اره: مان  َشر طاَنا. 

 بـَْعَد َوفَاتِهِ   ي  باب نـََفَقِة ِنَساِء الن بِ 
َهياَعن  َعاإاَشَة . (71) يَ  ال َيهن َعني  ين  َشي َوَميا سا بَيي ييتا  َرسنيولن ال َيها   ينيونيفدَ  :قَالَيت   َر ا ٍء يَأ كن نيهن    ما

ن يييهن َ يييَن طَييياَل َع َيييَرم  يا  يفا  ذنو َكبايييٍد  إاكَ َشييي  رن َشيييعاريٍ  .رواه الب ييياره:  .   َ كا  تنيييهن  َيَفييي اً  َ    ََأَك  يييتن ما
3597  

ُِِكَر ِمْن ِدرِْع الن ِبي   -8  َوَعَصاُه َوَسْيِفِه َوَقَدِحِه َوَخاَتِمهِ  باب: َما 

َِِلَك ِمم ا َلْم يُذْ  َكْر ِقْسَمُتُه  َوِمْن َشَعرِِه َوَما اْستَـْعَمَل اْلُخَلَفاُء بـَْعَدُه ِمْن 
ُرُهْم بـَْعَد َوفَاتِهِ   َونـَْعِلِه َوآنَِيِتِه ِمم ا تـَبَـر َ  َأْصَحابُُه َوَغيـْ

1812-  ٍَ ا َجيير َلاَوي نا َعيين  أَنَيي ييرََ  إاَن الَرييَيابَةا نَيع  َيي   : أَنَييهن َأت 
(1) . َ نَمييا قابَيياَكنا

َ َيييَدَ   (2)
د أَنَيهنَما نَيع َل النَ    .3157.رواه الب اره: . خا

                                                                                                  
 .ليَ ع يهما شعر :أه (1)
 .شراكان :هأ (2)
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َرَجت  كاَسياًء منَ بَيدً  -1819 َها أَنَيَها َأت  َ  الَ هن َعني  : يفا َ يَيا ننيباَع رنو ن  (1) اَعن  َعاإاَشَة َر ا َوقَالَيت 
د   .الَنخا

َرَجيييييت  إادَارً  يييييَنصن بايييييال َيَمنا  وَكاَسييييي اَت ايظًييييي اَويفا راَوايَيييييٍة: أَنَيَهيييييا َأت  َيييييا ينر  ييييين  َ يييييياها الَييييييتا  ا عنونَيَها اًء ما  يَيييييد 
ال منَ َبَدَق.
  .3158.رواه الب اره:  (2)

َا ب نا َمالاٍ   -1881 د َعن  أََن ان َكَسَر   َاخَتََي َمَكاَن الَشيع تا  : أََن َقَدَ  الَنخا
يَ ًة  (3) سا  سا

  .3159.رواه الب اره: مان   اَهٍة. 

  .41.األنفال: فََأن  ِلل ِه ُخُمَسُه َوِللر ُسولِ َلى: باب: قـَْوِل الل ه تـََعا -8

َِِلَك   يـَْعِني ِللر ُسوِل َقْسَم 
يحَل   َيَقالَيت   -1881 َنا تنيَل ل َ َسيَماهن ال َقاسا َن َراراهد قَاَل: ونلاَد لاَرجنٍم ما َعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها األ 

نايييَ  أَبَيا ا : َك َنك  َن َريارن نًيياأل  ييحلا  َوَك نينن عامنيَ  َعيي  َ ال َقاسا  َيَقياَل: يَييا َرسنيوَل ال َييها  ونلاييَد يا     َيأََ ى النَييخا
نًيي ييحلا  َوَك نينن عامنييَ  َعيي  نايييَ  أَبَييا ال َقاسا : َك َنك  َن َرييارن ييحَل   َيَقالَييت  األ     َيَقيياَل النَييخا  اتنييَل ل  َ َسييَمي تنهن ال َقاسا

 :« َْن َْ ــا قَاِســمس َأْحَســَنْإ ا ــا َأَن َيتِــي  فَِ ن َم ــْوا ِبُكنـْ .رواه الب يياره: . «َصــاُر  َســمعوا بِاْســِمي  َوَل َتَكنـ 
3115.  

ــا ُأْعِطــيُكْم َوَل َأْمــنَـُعُكْم  ِإن َمــا َأنَــا »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1888 َم
  .3117ه الب اره: .روا. «قَاِسمس َأَضُع َحْيُث أُِمْرتُ 

1888-  َ : يَاع ييتن النَيييخا َهيييا قَالَييت  ييَ  ال َييهن َعني  َن َريييارايَةا َر ا لَييَة األ  :  َعيين  َتو   ِإن  رَِجـــاًل »يَيقنييولن
  .3118.رواه الب اره: . «فـََلُهْم الن اُر يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  (4)ِفي َماِل الل ِه بََّْيِر َحِق  يـََتَخو ُضونَ 

                                                                                                  
 .معناه مرقًعا :وقيم  أه مش ت  ن يبارت كال بد :كساء م بد (1)
  .3/468  و غ يق التع يق: 6/214. وانظر الفتن: 5563.والرواية الثانية ع قها الب اره يف يبيييه وويب ها مس حل:  (2)
 .الردع :أه (3)
 (.يترر ون يف مال الس م  بالباطم :أه) (4)
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  «ُأِحل ْإ َلُكْم اْلَََّناِئمُ »: قـَْوِل الن ِبي   باب: -4

ـــاِء »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1884 َنِْبَي َْ ـــي  ِمـــْن ا َغـــَزا نَِب
ـــاَل  (1) فـََق

ِلَقْوِمــِه: َل يـَْتبَـْعِنــي رَُجــلس َمَلــَك ُبْضــَع اْمــَرَأةن 
ــا يـَــْبِن ِبَهــا  َوَل َأَحــدس َوُهــَو يُرِيــُد َأْن يـَْبنِــَي  (2) ِبَهــا َوَلم 

َوُهَو يـَْنَتِظُر ِوَلَدَهـا  فـَََّـَزا   (3)َأْو َخِلَفاتن  اَوَلْم يـَْرَفْع ُسُقوفـََها  َوَل َأَحدس اْشتَـَرك َغَنمً  ابـََنى بـُُيوتً 
َِلِــَك  فـََقــاَل لِلش ـ افَـَدنَا ِمــْن اْلَقْريَــِة َصــاَلَة اْلَعْصـِر  َأْو َقرِيبًــ : ِإن ــِك َمــْأُمورَةس َوَأنَــا َمــْأُمورس  ِمــْن  ِْ ْم

َنا  َفُحِبَسْإ َحت ى فـََتَح الل ـُه َعَلْيـِه  َفَجَمـَع اْلََّنَـائَِم َفَجـاَءْت   -يَيع ي ا النَياَر  -الل ُهم  اْحِبْسَها َعَليـْ
ِني ِمْن ُكل  قَِبيَلةن رَُجلس  فـََلزِقَـْإ يَـُد رَُجـلن   فـَْليَُبايِعْ لَِتْأُكَلَها فـََلْم َتْطَعْمَها  فـََقاَل: ِإن  ِفيُكْم ُغُلوًل 

ــةن بِيَــِدِه  فـََقــ ــُد رَُجلَــْيِن َأْو َثاَلَث ــايِْعِني قَِبيَلتُــَك  فـََلزِقَــْإ َي ــيُكْم اْلَُّلُــوُل  فـَْليَُب ــِدِه  فـََقــاَل: ِف اَل: بَِي
َهـا  ِفيُكْم اْلَُُّلوُل  َفَجاُءوا ِبَرْأ،ن ِمْثِل رَْأِ، بـََقَرةن ِمْن الذ   َهِب  فـََوَضـُعوَها  َفَجـاَءْت الن ـاُر فََأَكَلتـْ

  .3124.رواه الب اره:  .«ثُم  َأَحل  الل ُه لََنا اْلَََّنائَِم  رََأك َضْعَفَنا َوَعْجَزنَا  فََأَحل َها لََنا

َْ لِنَـَواِئِب اْلُمْسِلِمينَ  -5 لِيِل َعَلى َأن  اْلُخُم  باب: َوِمْن الد 

َ  اهللن َعني هنَما:عنَمَر  اب نا َعنا  -1885 بَيَعَج َسرايًَة قاَبَم َع يٍد  َو نيَو  ايَهيا   أََن َرسنوَل الَ ها  َر ا
يَهامنهنحل  اثي يَ   َعَشيَر بَعايريً    َيَغنامنوا إاباًل  .رواه . ابَعايريً  ا  َونينفد نيوا بَعايريً ا  أَو  َأَ يَد َعَشيَر بَعايريً اَكثاريًَق  َ َكانَيت  سا

  .3134ره: الب ا

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا عنَمييَر . (78) ييَن   أََن َرسنييوَل ال َييها : َر ا َعييجن ما َكيياَن ييننَيفدييمن بَيع ييَة َميين  يَيبي 
َي  ا  حلا َعاَمةا اع  َود قاس  هاحل  َتايَبًة سا   .3135.رواه الب اره:  . الَسرَايَا ألَني فنسا

ييَ  اهللن َعني هنَمييارَ َعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها  -1886 َنَمييا َرسنييولن ال َييها   ا ييحلن َتنايَمييًة  قَيياَل: بَييي  يَيق سا
  .3138.رواه الب اره: . «َلَقْد َشِقيُإ ِإْن َلْم َأْعِدلْ »بااع اع رَانَةا  إاذ  قَاَل َلهن َرجنمل: اع دال    َيَقاَل َلهن: 

                                                                                                  
  .  ويى القرية أرحيايوشص بن نون كما رواه احلاكحل من طريق كعت األ بارو يا النخ  و . (1)
 .والبا عة اسحل اعماع  وي  ق ع ى اعماع   و الفر  (2)
 .و   اليت  ه   ا نرف احلمم  بكسر الل  مجص ت فه (3)
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َْساَلبَ  -6 ْْ اَْ  باب: َمْن َلْم ُيَخم 

َماِم ِفيهِ  ِتياًل َوَمْن قـََتَل قَ  َْ  َوُحْكِم اإْلِ  فـََلُه َسَلُبُه ِمْن َغْيِر َأْن ُيَخم 
ٍر   َيَنظَيير تن  َعيين  َعب ييدا الييَرمح َنا ب يينا َعييو ٍم  -1887 َ  بَييد  نَييا أَنَييا َواقاييفل يفا الَرييفد ييَييو  قَيياَل: بَييي 

ييين  األ َ  ا ما َيييايا   َيييإاَذا أَنَيييا باغنَلَمييي   َ َعييين   َايييي ا َوَعييين  اا يييوَن بيَييي   يييَنانينهنَما  َمَنَيي يييتن أَن  َأكن ن َريييارا  َ دايثَيييٍة َأس 
ني هنَمييا  ييَ َص ما َأ  
: نَيَعييحل   َمييا َ اَجتنييَ   (1) ييٍم  قين  ييتن َا  َيَقيياَل: يَييا َعييحلد  َ ييم   َيع ييرامن أَبَييا َجه   َيَغَمييَبيا َأَ ييدنإن

يييرا تن أَنَيييهن َيسنيييت  رَ  ييي   قَييياَل: أنت  ييي  بايَيييداها  لَيييئان  رَأَيي تنيييهن َك سنيييوَل ال َيييها إالَي يييها يَيييا اب يييَن َأتا   َوالَيييياه نَيف سا
يينَفييياراان َسيييَوالاه َسيييَواَلهن 
َتيييرن   َيَقييياَل يا  (2) نَيييا   َيتَيَعَجب يييتن لايييَيلاَ    َيَغَميييَبيا اآل  َع َجيييمن ما َ يييَن َ نيييوَت األ 

يٍم جَينيي ثي َ َهيا   َي َيحل  أَن َشييت  أَن  َنظَير تن إاَن َأ ا َجه  بنكنَما الَييياه ما : َأَك إاَن َ ييَيا يَبيا ا ولن يفا النَياسا  قين  يتن
َ ان َريَر َا إاَن َرسنيولا ال َيها  َفي هاَما  َ َهَربَاهن َ يَن قَييَتَلهن  مثن بَيرَاهن   َيَقياَل:  َسأَل تنَمايا   َابي َتَدرَاهن باَسيي   َيَأت 

ني   «َأيعُكَمــا قـَتَـَلــُه » ييٍد ما َفْيُكَما »هنَمييا: أَنَييا قَيتَي  تنييهن   َيَقيياَل: قَيياَل كنييم  َوا ا قَيياَك: َك   «َهــْل َمَســْحُتَما َســيـْ
ا   َيَقيياَل:  ِِ بْـِن َعْمــِرو بْـِن اْلَجُمــوحِ » َيَنظَيَر يفا الَسييي َف   وََكانَييا منَعياَذ ب ييَن  «ِكاَلُكَمــا قـَتَـلَـُه  َســَلُبُه ِلُمَعــا

راو ب نا اَعمنو  رَاَء َومنَعاَذ ب َن َعم  . َعف    .3141.رواه الب اره:  ا

نَييا َمييَص َرسنييولا ال َييها  :قَييالَ  قَيتَيياَلَق  َعيين  َأ ا . (78) نَييا َكانَييت   َتَرج  ٍ   َيَ َمييا ال تَيَقيي  َعيياَ   ننَييي  
لَييةل  يي اماَ  َجو  لا  منس 
ييراكاَ  َعييلَ َرجنييًل   َيرَأَي ييتن َرجنييًل  (3) ييَن ال منش  ييَتَدر تن  ما يي اماَ    َاس  ييَن ال منس  َ ييَن أَ َيي تنييهن  ما

يين  َورَاإاييها َ ييَن َ ييَربي تنهن باالَسييي فا َع َييى َ ب يي َهييا رايييَن  َ َهييَم ا   َ ما َعا اقاييها   َأَقي بَييَم َع َييما ني  َ ييَمًة َوَجييد تن ما
َ أَ  ييتن عنَمييَر ب ييَن اخلَ  َييابا  َيقن  ييتن ل رََكييهن ال َمييو تن  ََأر َسييَ  ا ال َمييو تا  مثن ق  ييرن  :قَييالَ   النَيياسا  َمييا بَييالن  :   َيَ يا أَم 

 ََ َ إاَن النَيياَس َرَجعنييوا  َوَج َيي ــياًل » : َيَقييالَ   النَييخ  ال َييها  مثن ــَل قَِت ــْن قـََت ــُه َســَلُبهُ  َم ــةس فـََل َن ــِه بـَيـ  ــُه َعَلْي . «َل
ييتن  َيقن  ييتن  ييَهدن يا  : َيقنم  ييتن   َميين  َيش  َ َجَ س  َ قَييالَ   مثن ــُه عَ  َمــْن قـََتــَل قَِتــياًل » :مثن َنــةس فـََلــُه َســَلُبهُ َل  «َلْيــِه بـَيـ 

                                                                                                  
 . هم ت  واألول أوجه «ب  أيب ن» :ورواه بعههحل  أشد :أه (1)
 .ش ر  ش ره :أه (2)
 .«مث جالت الفرس»ومنه  .أه انكشام وذ اب عن مكا حل (3)
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َهدن يا  : َيقنم تن  َيقن  تن  ثي َ هن   َمن  َيش  َ قَاَل الثَالاثََة ما َ َجَ س تن  مثن   يَبَدَا يَا َرسنيوَل ال َيها  : َيَقاَل َرجنمل   مثن
يها َعي د  هَوَسَ بنهن عان يدا  يقن  ََأر  ا يٍر الرديدد يدا  (1)إاًذاَكَ يا ال َيها  :.  َيَقياَل أَبنيو َبك  ين  أنس  يدن إاَن َأَسيٍد ما يَيع ما

 .«َصَد َ » : الَنخ  يينع  ايَ  َسَ َبهن.  َيَقاَل  يينَقا امن َعنا الَ ها َوَرسنولاها   الَ ها 
ها َح را ًيا ََأع  َاهن  َباع تن الددر َع   َابي تَيع تن باي

تنيهن  َأَثَي    َسي اَمَة   َإانَيهن أَلَولن َميالٍ  سا بَي ا  (2)
يَل ا  (3)  . سا اإلاس 

  .3142.رواه الب اره: 
َرُهْم ِمْن  باب: َما َكاَن الن ِبيع  -7 يـُْعِطي اْلُمَؤل َفَة قـُُلوبـُُهْم َوَغيـْ

ِْ َوَنْحِوهِ   اْلُخُم

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -1882 ييي : أََن عنَميييَر ب يييَن اخلَ  َيييابا َر ا ا ما ن  َأيَبييياَب َجيييارايَيتَي  
ٍ   َيَوَ َعهنَما يفا بَيع ةا بينينوتا َمَكَة  قَاَل: َ َمَن َرسنولن الَ ها  ٍ  َ َجَع نيوا  َسخ ا  ننَي   َعَ ى َسخ ا  ننَيي  

ييَك ا  ييَعو َن يفا السد َيس 
: يَييا َعب ييَد ال َييها  ان ظنيير  َمييا َ ييَيا   َيَقيياَل: َمييَن َرسنييولن ال َييها  (4) َع َييى   َيَقيياَل عنَمييرن

ا. السَ  َارايَيتَي   م  اع    .3144.رواه الب اره: خ ا  قَاَل: اذ َ ت   ََأر سا

1889-  ٍَ َنـ ُهــْم َحــِديُث  اِإن ــي ُأْعِطــي قريًشــ»: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  أَنَيي ــأَل ُفُهْم  َِ َأَت
  .3146.رواه الب اره:  (5).«َعْهدن ِبَجاِهِلي ةن 

َن َرارا  قَيالنوا لاَرسنيولا ال َيها  اسً : أََن نَاَوَعن هن  -1881 يَ  أَ َياَء ال َيهن َع َيى َرسنيولاها مان  األ     ا
  َوالا َ َواداَن َما أَ َياَء  َ  َفايَق يينع  اي  راَجياًك بايما   َيَقيالنوا: يَيغ فايرن ال َيهن  مان  أَم  ين  اإل ا اإَيَة ما ين  قينيَري ٍ  ال ما ما

: َ ينيددَ  َرسنيولن ال َيها  اشً يينع  ا  قري لاَرسنولا الَ ها  َل ين  لاَمياإاهاحل . قَياَل أَنَي َويََدعنَنا  َوسنيينو ينَنا  َيق  نيرن ما
  ًيين  أََلٍ   وملَ  يَييد عن َمَعهنييحل  َأَ ييد َن َرييارا َ َجَمَعهنييحل  يفا قينبَييٍة ما ََقييالَتاهاحل    ََأر َسييَم إاَن األ  ييَر نحل    َيَ َمييا  ا ا َتيي 

                                                                                                  
 .ا ظرم يتع ق به ك باليه بعده لئل  تم الكل وإذً    و قسحل( 1)
 (.الوعاء اليه جيمص  يه الثمار :وبكسر اليحل   و البستان :بالعجمة الساكنة والفاء مفتو  األول( )2)
 .أيب ه :-وسكون الثاء بهحل ا مبق-وأث ة الش ء   أه اختي ه أيبًل ( 3)
 .مجص سكة و   ال ريق الس وكة (4)
 . 1666وسيأِت  عناه يف الغاده/ باب: تبوق ال اإف يف شوال سنة مثان/  :    يا من الوا ص الكررق.( 5)
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َتَمعنييوا َجيياَء نحل   قَيياَل لَييهن  ينَقَهيياؤن نحل : أََمييا  «َمــا َكــاَن َحــِديثس بـََلََِّنــي َعــْنُكْم » َيَقيياَل:  َرسنييولن ال َييها  اج 
. َوَقد   َيَقَدَ  احَلدايجن با نولاها.اَذونو آرَاإاَنا يَا َرسنوَل الَ ها  َيَ حل  يَيقنولنوا شيئً 

  .3147.رواه الب اره:  (1)

ييَو َمييَص َرسنييولا ال َييها حٍل َعيين  جنبَيييري ا ب يينا من  عايي -1881 نَييا  ن ييباًل  : أَنَييهن بَييي  يين   َوَمَعييهن النَيياسن  منق  ما
ٍ  َع اَقت  َرسنوَل الَ ها  َع يرَابن   ننَي   األ 

يَ ر وهن إاَن َينيرٍَق َ َ  اَفيت  راَلاَءه  َيَوقَيَف  (2) يأَلنونَهن  َ يَن ا   َيس 
َنُكْم  ثُـم   انـََعمً  (3)َكاَن َعَدُد َهِذِه اْلِعَضاهِ   َداِئي  فـََلوْ َأْعطُوِني رِ » َيَقاَل:  َرسنولن الَ ها  َلَقَسْمُتُه بـَيـْ

  .3148.رواه الب اره: . «ا  َوَل َجَبانً ا  َوَل َكُذوبً َل َتِجُدوِني َبِخياًل 

َا ب يينا َمالاييٍ   -1888 د  َعيين  أَنَيي يي  َمييَص النَييخا ؟ َت اييينن َوَعَ ي ييها بينيير   قَيياَل: كنن ييتن أَم شا لل َع ييرَايا
د  بَييًة َشييدايَدًق  َ ييَن َنظَيير تن إاَن يَبييف َيةا َعييا اقا النَييخا ؟ َ َجَيبَييهن َجي  ييَيةا   ََأل رََكييهن أَع ييرَا ا َاشا قَييد  أَثيَييَرت   احل 

ييين  َميييالا ال َيييها الَييي َ قَييياَل: منييير  يا ما بَتايييها  مثن يييَدقا َجي  ييين  شا يييَيةن اليييردَلاءا ما ياه عان يييَدَك   َال تَيَفيييَت إالَي يييها بايييها َ اشا
َ   مثنَ أََمَر َلهن باَع َاٍء.    .3149.رواه الب اره: َ َهيا

ٍ  آثيَيييَر النَيييخا   َعيين  َعب يييدا ال َيييها  -1888 يييَمةا  اأننَاًسييي قَييياَل: َلَميييا َكييياَن ييَييو  ن  ننَيييي   يفا ال قاس 
(4) 

يي اإَييًة ما ٍَ ما َقي ييرََع ب ييَن َ ييابا ث ييَم َذلاييَ  َوأَع  َييى أننَاًسيي َييَأع َ ى األ  نَييَة ما باييما  َوأَع  َييى عنيَييي  ييرَاما  ان  اإل ا يين  َأش  ما
يَمَة َميا عنيداَل  ايَهيا  َوَميا  يَمةا  قَياَل َرجنيمل: َوال َيها إاَن َ يياها ال قاس  َمئايٍي يفا ال قاس  َيا ال َعَربا  َ دثَيَر نحل  يَيو  أنراييَد تا

: َوالَ ها  هن الَ ها.  َيقن  تن َ  َوج  ََن الَنخا را بَير  نهن   َيَقاَل: أَلنت  َِا َلْم يـَْعـِدْل الل ـُه »   َأَ َيي تنهن  ََأت  َفَمْن يـَْعِدُل ِإ
  .3155.رواه الب اره:  .«َوَرُسولُُه  رَِحَم الل ُه ُموَسى  َقْد ُأوَِِي بَِأْكثـََر ِمْن َهَذا َفَصبَـرَ 

 َأْرِ  اْلَحْربِ  باب: َما ُيِصيُب ِمْن الط َعاِم ِفي -2

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -1884 ييتن يفا َمَغاداينَيا ال َعَسيَم َوال عانَيَت   َيَنأ كن نيهن  َر ا قَاَل: كنَنا ننرا
  .3154.رواه الب اره: َوَك نَير  َيعنهن. 

                                                                                                  
 . 1666/  : َتب َوقا ال َاإافا  :بَاب  وكتاب الغاده/ 1598باب: الق اإص/  :  كتاب الساقاق/  انظر.( 1)

 .أه لبموه :ع قت به األعراب (2)
 . و كم شجر له شوك (3)
 . ه هحل :أه  آثر ناًسا يف القسمة (4)
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(57) 

 ِكَتاب اْلِجْزيَةِ 
 م ة َواْلَحْربِ باب: اْلِجْزيَِة َواْلُمَواَدَعِة َمَع َأْهِل الذِ  -1

َ  َعيين  عنَمييَر ب يينا اخلَ  َييابا  -1885 ييرَقا قَيب ييَم َمو  اييها باَسييَنٍة:  َيردقنييوا بيَيي   ييما الَبر  : أَنَييهن َكتَييَت إاَن أَ  
. وملَ  َيكنن  عنَمرن  كنمد ذاه حَم َر ٍ  مح َنا َأَتَي اع اب يََة مان  ال َمجنيوسا  َ يَن َشيهاَد َعب يدن اليرَ  مان  ال َمجنوسا

َأَتَيَ ا مان  جَمنوسا َ َجَر. ب نن َعو ٍم: أََن َرسنوَل الَ ها 
  .3157  3156.رواه الب اره:  (1)

َن َرياراهد  -1886 يراو ب ينا َعيو ٍم األ    َو نيَو َ  اييفل لابَي ا َعيامارا ب ينا لنيَؤه   وََكياَن َشيهاَد َعن  َعم 
رً  َري نا يَأ ِتا جبااب يَتاَها  وََكياَن َرسنيولن ال َيها  بَيَعجَ  : أََن َرسنوَل الَ ها ابَد  رَا ا إاَن ال َبي   أَبَا عنبَيي َدَق ب َن اعَ 

يين   َيياٍل ما ييَرما د   َيَقييداَ  أَبنييو عنبَيي ييَدَق  ا ه  ييَري نا َوأََمييَر َع َييي هاحل  ال َعييَلَء ب ييَن احلَ  ييَم ال َبي  ييَو يَبيياحَلَ أَ   ييَري نا    ن ال َبي 
د َ َسييماَعت   َن َرييارن باقنييدنو ا َأ ا عنبَيي ييَدَق  َيَوا َييت  يَبييَلَق الر ييب نا َمييَص النَييخا ييَر األ     َيَ َمييا يَبييَ ى تااييحل  ال َفج 

يييحل   َوقَيياَل:  ان َرييَرَم   َيتَيَعَر نييوا لَييهن   َيَتَبَسييحَل َرسنييولن ال َييها  ييَ  َرآ ن َأظُــنعُكْم قَــْد َســِمْعُتْم َأن  َأبَـــا » ا
فَأَْبِشـُروا َوَأم لُـوا َمـا َيُسـرعُكْم  فـََوالل ـِه َل »قَالنوا: َأَجم  يَيا َرسنيوَل ال َيها  قَياَل:  «َقْد َجاَء ِبَشْيءن  ُعبَـْيَدةَ 

نـَْيا  َكَمـا ُبِسـَطْإ َعلَـى َمـْن   اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم  َوَلِكْن َأَخَشـى َعلَـْيُكْم َأْن تـُْبَسـَ  َعلَـْيُكْم الـدع
ُهمْ َكاَن قـَبْـ    .3158.رواه الب اره:  .«َلُكْم  فـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها  َوتـُْهِلَكُكْم َكَما َأْهَلَكتـْ

ييييَ حَل َعيييين  عنَمييييَر  -1887 ييييراكاَ    ََأس  َرييييارا يينَقييييا ا نوَن ال منش  َم  : أَنَييييهن بَيَعييييَج النَيييياَس يفا أَ ي نَيييياءا األ 
يي َتشا يين  ا  نر منييبَانن   َيَقيياَل: إايد منس  يين  النَيياسا ما رينَك يفا َمغَيياداَه َ ييياها  قَيياَل: نَيَعييحل   َمثَي نَهييا َوَمثَييمن َميين   ايَهييا ما

ا نيَ  َنَيياَ    ييَر َأَ ييدن اع  ييَلنا   َييإان  كنسا يي اماَ  َمثَييمن طَيياإاٍر: لَييهن رَأ سل َولَييهن َجَناَ ييانا َولَييهن راج  َهَهييت  َعييدنود ال منس 
ََناٍ  َوالرَ  َلنا جبا َلنا َوالرَأ سن  َوإان  شنداَخ اليرَأ سن َذَ بَيت  الردج  َترن نَيَهَهت  الردج  ََنا ن اآل  َر اع  أ سن   َإان  كنسا

َترن  َياراسن  َ منير  ا ََنا ن اآل  ََنا ن قَيي َررن  َواع  َرد  َواع  ََناَ انا َوالرَأ سن   َالرَأ سن كاس  َلنا َواع  ي اماَ  الردج  ل منس 

                                                                                                  
 .   ب د معروم من نا ية البيرين (1)
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نَيييا َي  يَين   يييتَيع َمَم َعَ يي  يييَرد.  َينَيييَدَب عنَميييرن  َواس  فايييرنوا إاَن كاس 
الني ع َمييياَن ب يييَن منَقيييردٍن  َ يييَن إاَذا كننَيييا بايييَأر ضا  (1)

َرد يفا أَر بَعاَ  أَل فً  َنا َعامامن كاس  ين كنحل  اال َعدنود  َوَترََ  َعَ يي  ي ا َرجنيمل ما َانل  َيَقياَل: لاينَك دم   َيَقياَل     َيَقاَ   َير مجن
ين  ال َعيَربا  كننَيا يفا َشيَقاٍء َشيدايٍد  َوبَي ئ َت  قَاَل: َما أَني تنحل   قَياَل: حَن ينن أننَياسل ما َلٍء ال منغاريَقن: َسم  َعَما شا

َجيي َن ال ييَوبَيَر َوالَشييَعَر  َونَيع بنييدن الَشييَجَر َواحلَ  يين  اع نييوعا  َونَي  ييَب نَييا حَن يينن  َشييدايٍد  َ َييص  اع ا  ييَد َوالنَيييَود ما َر   َيبَييي 
يييَ   ََر ا يييرنهن  َوَج َيييت  َعَظَمتنيييهن  -َكيييَيلاَ  إاذ  بَيَعيييَج َرب  الَسيييَمَواتا َوَرب  األ  نَيييا نَباي ييي - َيَعييياَن ذاك  ييين   اإالَيي  ما

ييَنا نَيع يييرامن أَبَيياهن َوأنَميييهن   ََأَمَرنَيييا نَبايي نَييا  َرسنيييولن َربيدنَييا  يييَدهن أَو  : أَن  نينَقيييا اَ كنحل  َ يييأَني فنسا َن  َيع بنييدنوا ال َيييَه َو  
بَيَرنَييا نَبايي نَييا  َنَييةا يفا نَعايييحٍل ملَ  ييَييَر   ينييَؤل وا اع اب يَييَة  َوَأت  نَييا يَبيياَر إاَن اع  َعيين  راَسيياَلةا َربيدنَييا: أَنَييهن َميين  قنتاييَم ما

َنا َمَ َ  راقَاَبكنحل .  َيَقياَل الني   ثي َ َها َقط   َوَمن  بَقاَ  ما د ما ثي َ َهيا َميَص النَيخا يَهَدَك ال َيهن ما  َي َيحل   ع َميانن: رنَ َيا َأش 
تن ال قاتَيياَل َمييَص َرسنييولا ال َييها    َكيياَن إاَذا ملَ  يينَقا اييم  يفا أََولا النَيَهييارا  ييننَييددم َ  وملَ   ن ييباَك  َوَلكايي د َشييهاد 

َر َوا ن  َوَت هنرَ  .  اني َتَظَر َ َن  َيهنَت األ    .3165  3159.رواه الب اره: الَرَ َواتن

َِِلَك لَِبِقي ِتِهْم  -8 َماُم َمِلَك اْلَقْريَِة  َهْل َيُكوُن  َِا َوادََع اإْلِ  باب: ِإ

َي ييٍد الَسيياعاداهد  -1882 د  َعيين  َأ ا محن نَييا َمييَص النَييخا ييَدد َم ايي ن أَيي  َييَة  قَيياَل: َتَبو   َيبنييوَك  َوأَ  
د  را احل .ابَيغ َ ًة بَيي َهاَء  وََكَساهن بينر لً   لا َنخا   وََكَتَت َلهن باَبي 

  .3161.رواه الب اره:  (2)

 بََّْيِر ُجْرمن  اباب: ِإْثِم َمْن قـََتَل ُمَعاَهدً  -8

رٍو  -1889 َ  اهللن َعني هنَماَعن  َعب دا الَ ها ب نا َعم  د َر ا لَـْم  ادً َمـْن قـَتَـَل ُمَعاَهـ»قَاَل:    َعن  الَنخا
يـََرحْ 
  .3166.رواه الب اره:  .«ارَاِئَحَة اْلَجن ِة  َوِإن  رِيَحَها تُوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َأْربَِعيَن َعامً  (3)

 

                                                                                                  
 . قاإم ذل   و جبري بن  َية راوه احلديج.( 1)
بكييياق/ بييياب: تيييرص   وقيييد  قيييد  بتماميييه يف ال753و يييو طيييرم مييين احليييديج رقيييحل:    ييييا مييين الوا يييص الكيييررق يف ال ترييير.( 2)

 . التمر
وأر تييه   ر ييت الشي ء أرا ييه ور تيه بالكسيير أرحيييه إذا وجيدت رحيييه :يقييال  بفيتن الييراء وييروه بكسيير ا مييص  يتن أولييه و يمه (3)

 .أيًها أرحيه
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َِ اْليَـُهوِد ِمْن َجزِيَرِة اْلَعَربِ  :باب  ِإْخَرا
دا َتييرََ   :قَييالَ   نَريي ييرََق  َعين  َأ ا . (74) ييجا َنَمييا حَن يينن سا ال َمس  اْنطَِلُقــوا ِإلَــى » : َيَقييالَ   نَييخ  البَييي 
ــودَ  رَاسا  َيَقييالَ . «يـَُه ييد  نَييا بَيي ييَت ال ما ئي  نَييا َ ييَن جا ََْرَ  لِل ــِه » :َ َ َرج  ــِلُموا َتْســَلُموا  َواْعَلُمــوا َأن  ا َأْس

ََْرِ   َفَمــْن َيِجــْد ِمــْنُكْم  ِبَمالِــِه َشــْيًئا فـَْلَيِبْعــُه  َوِإل  َوَرُســوِلِه  َوِإن ــى ُأرِيــُد َأْن ُأْجِلــَيُكْم ِمــْن َهــِذِه ا
ََْرَ  لِل ِه َوَرُسوِلهِ   .3167.رواه الب اره:  . «فَاْعَلُموا َأن  ا

ُهْم  -4 َِا َغَدَر اْلُمْشرُِكوَن بِاْلُمْسِلِميَن  َهْل يـُْعَفى َعنـْ  باب: ِإ

ي َعين  َأ ا  نَريي يرََق  -1841 د قَياَل: َلَمييا  نتاَييت  َتي بَييرن أن   َشياقل  ايَهيا سنيحل؟   َيَقيياَل  داَيت  لا نَييخا
ِإنـ ي َسـائُِلُكْم َعـْن َشـْيءن »َ جنماعنوا َلهن   َيَقياَل:  «اْجَمُعوا ِإَلي  َمْن َكاَن َها ُهَنا ِمْن يـَُهودَ »: الَنخا  

ــُه  ــُتْم َصــاِدِقي  َعْن قَييالنوا:  نييَلنل   َيَقيياَل:  «َمــْن َأبُــوُكْم » : َيَقييالنوا: نَيَعييحل   قَيياَل َ نييحل  النَييخا   «فـََهــْل َأنـْ
ـــُتْم َصــاِدِقي  َعــْن َشــْيءن ِإْن َســـأَْلُإ »قَيييالنوا: يَبييَدق َت  قَيياَل:  «َكــَذبـُْتْم  بَــْل َأبُــوُكْم فُــاَلنس » فـََهــْل َأنـْ

ييحلا  َوإان  َكييَيبي َنا َعَر  ييَت َكيييابَيَنا َكَمييا عَ  «َعْنــُه  َمــْن »َر ي تَييهن يفا أَباينَييا   َيَقيياَل َ نييحل :  َيَقييالنوا: نَيَعييحل  يَييا أَبَييا ال َقاسا
يريً  «َأْهُل الن اِر  َ خَت  نفنونَيا  ايَهيا   َيَقياَل النَيخا  اقَيالنوا: َنكنيونن  ايَهيا َيسا اْخَسـُئوا ِفيَهـا  َوالل ـِه َل »:   مثن

َ قَاَل:  «اَنْخُلُفُكْم ِفيَها َأبَدً   َيَقيالنوا: نَيَعيحل  يَيا أَبَيا  «ءن ِإْن َسـأَْلُتُكْم َعْنـُه َهْل َأنـُْتْم َصاِدِقي  َعْن َشيْ »مثن
حلا  قَاَل:  َِلِـَك »قَيالنوا: نَيَعيحل   قَياَل  « اَهـْل َجَعْلـُتْم ِفـي َهـِذِه الش ـاِة ُسـم  »ال َقاسا  «َمـا َحَمَلُكـْم َعلَـى 

رَتاينن  َوإان  كنن َت نَباي   اقَالنوا: أََرل نَا إان  كنن َت َكاذابً    .3169.رواه الب اره: َيهنَرَك.  ملَ   اَنس 

اْلُمَواَدَعِة َواْلُمَصاَلَحِة َمَع اْلُمْشرِِكيَن بِاْلَماِل َوَغْيرِِه  َوِإْثِم َمْن  :بَاب -5
 َلْم َيِف بِاْلَعْهدِ 

ما ب نا َأ ا َ ث َمَة  -1841 ٍم َوحمنَيدَرةن ب ينن  َعن  َسه  يعنولا ب ينا  قَاَل: ان  ََ َق َعب دن الَ ها ب نن َسه  َمس 
َدي دٍ 
مٍ  (1) َو نيَو يَيَتَشيَيطن يفا  إاَن َتي بَيَر  َو اَ  يَيو َمئاٍي يبن  نل   َيتَيَفرَقَا   َأََ ى حمنَيدَرةن إاَن َعب دا ال َيها ب ينا َسيه 

                                                                                                  
  .بدل ديد «كعت»يقال إن الرواب .قال احلا ن: ( 1)
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َ قَيداَ  ال َمداينَيَة   َيان  ََ َق َعب يدن اليَرمح َنا ب ينن َسيه  قَتايًل  (1)َلماها  يعنوٍل   َ َد َينَيهن مثن ٍم َوحمنَيدَريةن َو نَويدَريةن ابي نَيا َمس 
د  ـــرْ »   َيييَيَ َت َعب يييدن اليييَرمح َنا ييَيييَتَكَ حلن   َيَقييياَل: إاَن النَيييخا ـــْر َكبـ  «َكبـ 

يييَد ن ال َقيييو  ا  َ َسيييَكَت  (2) يييَو َأ   َو ن
ييَهد   «ُكْم َأَتْحِلُفــوَن َوَتْســَتِحقعوَن قَــاتَِلُكْم  َأْو َصــاِحبَ » َيَتَكَ َمييا   َيَقيياَل:  قَييالنوا: وََكي ييَف حَن  اييفن وملَ  َنش 
َيياَن قَيييو ٍ  كنَفيياٍر   َيَعَق َييهن النَييخا   «فـَتُْبــرُِئُكْم يـَُهــوُد ِبَخْمِســينَ »وملَ  نيَييَر  قَيياَل:    َيَقييالنوا: َكي ييَف نَأ تنييين أَ  
  .3173.رواه الب اره: مان  عان داها. 

َِا َسَحَر باب: َهْل يـُْعَفى َعْن الذ م   -6  ي  ِإ

1848-  َ َها: أََن الَنخا َ  الَ هن َعني  ََيمن إالَي ها أَنَيهن يَبيَنَص شييئً  َعن  َعاإاَشَة َر ا َر  َ َن َكاَن  ن  اسنيا
نَيع هن. وملَ  َير 
  .3175رواه الب اره: . (3)

 باب: َما ُيْحَذُر ِمْن اْلََّْدرِ  -7

َ  َعييين  َعيييو ما ب ييينا َمالايييٍ   -1848 ييين   قَييياَل: أَ َيي يييتن النَيييخا يييَو يفا قينبَيييٍة ما يفا َتيييب َوقا  َيبنيييوَك  َو ن
بـَْيَن يَـَدْي الس ـاَعِة: َمـْوِتي  ثُـم  فـَـْتُح بـَْيـِإ اْلَمْقـِدِ،  ثُـم  ُمْوتَـانس  ااْعُدْد ِست  »أََلٍ    َيَقاَل: 

يَْأُخـُذ  (4)
  ثُـم  اْلَماِل َحت ـى يـُْعطَـى الر ُجـُل ِمائَـَة ِدينَـارن فـََيظَـلع َسـاِخطً ثُم  اْسِتَفاَضُة ا (5)ِفيُكْم َكُقَعاِ: اْلَََّنِم 

َقـــى بـَْيـــإس ِمـــْن اْلَعـــَرِب ِإل  دَ  َنـــةس َل يـَبـْ َْصـــَفِر   (6)َخَلْتـــُه  ثُـــم  ُهْدنَـــةس ِفتـْ َْ ـــْيَن بَِنـــي ا ـــَنُكْم َوبـَ َتُكـــوُن بـَيـْ
َـــ ـــانِيَن َغاي ـــْأتُوَنُكْم َتْحـــَإ ثََم َي ـــا َعَشـــَر َأْلًفـــ (7)ًة فـَيَـَّْـــِدُروَن فـَ َن َـــةن اثـْ .رواه الب ييياره: . «اَتْحـــَإ ُكـــل  َغاي

3176.  

                                                                                                  
 .يه رب  يه :أه (1)
 .ه لي   الكل  األكرأ :وقال حين الق ان  قد  الكبري السن :أه (2)
  وسيأِت يف بدء اخل ق/ باب: يبفة إب ييَ وجنيوله  لييا  هيو مين األ الييج 1382 يا احلديج طرم من احلديج رقحل: .( 3)

 . الكررق يف ال ترر  واهلل أع حل
 .و و اسحل ل  اعون والوت  بهحل اليحل ويفتن (4)
 . و لاء يسرع إ لكها (5)
 أه: يب ن. (6)
 .قيم  ا ذل  أل ا  شبه السيابة  راية :أه (7)
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 باب: ِإْثِم َمْن َعاَهَد ثُم  َغَدرَ  -2

  َ قايييَم لَييهن: وََكي ييَف اَوَك لرإًيي اإاَذا ملَ  جَت َتبنييوا لينييارً  باكنييحل  قَيياَل: َكي ييَف  َعين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1844
َن َأ ا  نَريي ييييرََق بايَييييداها  َعيييين  قَيييييو لا الَرييييالااا يَيييي ا َيييييَرد َذلاييييَ  َكاإانًيييي يييي ه نَيف 

ا أَبَييييا  نَريي ييييرََق  قَيييياَل: إاه َوالَيييييا
اَل:  ينن تَيَه ن ذاَمةن الَ ها ال َمر دنواا  قَالنوا: َعحَل َذاَك  قَ 

   َيَيشند  الَ هن َعَب َوَجَم قين نيوَب َوذاَمةن َرسنولاها  (1)
َمةا   يَ  ما اليد نَيعنوَن َما يفا أَي دايهاحل . أَ     .3185.رواه الب اره: َيم 

 باب: ِإْثِم اْلََّاِدِر لِْلبَـر  َواْلَفاِجرِ  -9

1845-  ٍَ يَ  اهللن َعني هنَميا َعن  َعب دا الَ ها َوَعن  أََن د َر ا ِلُكـل  غَـاِدرن لِـَواءس »قَياَل:    َعين  النَيخا
(2) 

:  - يـُْنَصــبُ  -ا: قَيياَل َأَ ييدنإنَ  - يـَــْوَم اْلِقَياَمــةِ  َتييرن .رواه  .«يـُــَرك يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة  يـُْعــَرُف بِــهِ  -َوقَيياَل اآل 
  .3187  3186الب اره: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 . ستبا  ويتناول ما ك حيم :أه (1)
 .والرال به شهرق مكان الرإيَ وعلمة مو عه  إذ مو وع ال واء العلمة  علمة :أه (2)
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(52) 

 ِكَتاب َبْدِء اْلَخْلقِ 
َوُهَو ال ِذي يـَْبَدأُ اْلَخْلَق  باب: َما َجاَء ِفي قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى: -1

  .27.الرو : ُن َعَلْيهِ ثُم  يُِعيُدُه َوُهَو َأْهوَ 
1846-  ٍ ييرَاَن ب ينا  نَريي   ييَ  اهللن َعني هنَمياَعين  عام  د  َر ا يين  بَي ا مَايييحٍل إاَن النَييخا  قَيياَل: َجياَء نَيَفييرل ما

يمن  «يَا بَِني َتِميمن َأْبِشُروا» َيَقاَل:  هنيهن  َ َجياَءهن أَ   يَـا »ال يَيَمنا   َيَقياَل: قَالنوا: َبَشر  َيَنا  ََأع  اَنا   َيتَيَغيَييَر َوج 
ِْ لَــْم يـَْقبَـْلَهــا بـَنُــو َتِمــيمن  َء  قَييالنوا: قَبا  نَييا   ََأَتيَي النَييخا   «َأْهـَل الْــَيَمِن  اقْـبَـلُــوا اْلُبْشــَرك ِإ َييدد ن بَييد  حين

َ تنَ   َيَفَ َتت   لَي َت ا  رَانن رَا ا َ  قا َوال َعر شا  َ َجاَء َرجنمل  َيَقاَل: يَا عام    .3195.رواه الب اره: ملَ  أَقنحل . اخل 

َكـــاَن الل ـــُه َولَـــْم َيُكـــْن َشـــْيءس »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن اهللا  -يفا راَوايَييية   - َوَعن يييهن  -1847
َْر َ  ـــَمَواِت َواَْ ــُرُه  وََكـــاَن َعْرُشـــُه َعلَـــى اْلَمــاِء  وََكتَـــَب ِفـــي الـــذ ْكِر ُكــل  َشـــْيءن  َوَخلَـــَق الس   .«َغيـْ

ييَ  يَيق  َييصن لنونَيَهييا الَسييرَابن  َينَيي ييتن  َييإاَذا  ا ا   َان  ََ ق  اَلد مننَيياٍل: َذَ بَييت  نَاقَيتنييَ  يَييا اب ييَن احل نَريي  
 َيَوال َييها  (1)

تينَها.    .3191.رواه الب اره: َلَولال تن َأيد كنن تن  َيرَك 

ُه تـََعـاَلى: َيْشـِتُمِني ابْـُن آَدَم  َوَمـا قَـاَل الل ـ»: قَاَل: قَياَل النَيخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1842
بُِني  َوَمـا يـَْنَبَِّـي لَـُه. َأم ـا َشـْتُمُه فـََقْولُـُه: ِإن  لِـي َولَـدً    َوَأم ـا َتْكِذيبُـُه ايـَْنَبَِّي َلُه َأْن َيْشِتَمِني  َويَُكـذ 

َْ يُِعيُدِني َكَما بََدَأِني   .3193.رواه الب اره:  (2).«فـََقْولُُه: لَْي

َلم ا َقَضى الل ُه اْلَخْلَق َكَتَب ِفـي ِكَتابِـِه  فـَُهـَو »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َوَعن هن  -1849
  .3194.رواه الب اره:  .«ِعْنَدُه فـَْوَ  اْلَعْرِش: ِإن  رَْحَمِتي َغَلَبْإ َغَضِبي

                                                                                                  
 . و ما يظهر نرف النهار يف الفيايف كأنه ماء . والسراب:أسرعت  ن أن السراب يرد من لو ا وينق ص :أه (1)
بسيياا أي  يا  نيا  وسييأِت  عنياه مين  يديج ابين عبياس يف  4974/ قنيم   نيَو ال َيهن َأَ يدل قد رواه الب ياره يف  فسيري سيورق .و ( 2)

  . :  /1711َوقَالنوا اخَتََي الَ هن َوَلًدا سنب َيانَهن  :بَابالتفسري/ 
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 باب: َما َجاَء ِفي َسْبِع َأَرِضينَ  -8

رَ  -1851 د َق َعن  َأ ا َبك  الز َمـاُن قَـْد اْسـَتَداَر َكَهْيَئتِـِه يـَـْوَم َخلَـَق الل ـُه »قَياَل:    َعن  النَيخا
ــا َعَشــَر َشــْهرً  ــَنُة اثـَْن َْرَ   الس  ــَمَواِت َواَْ ُِو اْلَقْعــَدِة االس   : َهــا َأْربـََعــةس ُحــُرمس  َثاَلثَــةس ُمتَـَوالَِيــاتس   ِمنـْ

ُِو اْلِحج ِة َواْلُمَحر ُم   ال ِذي بـَْيَن ُجَماَدك (1)َورََجُب ُمَضَر َو
  .3197.رواه الب اره:  (3).«َوَشْعَبانَ  (2)

ِْ َواْلَقَمِر  -8  باب: ِصَفِة الش ْم

:  قَييال: قَييياَل النَييخا   َعيين  َأ ا َذر   -1851 َن يييَ  َتَربَييت  الَشييم  َ ا َذر   ا َأتَـــْدِري َأيْـــَن »ألا
: ال َ  «َتْذَهُب  َن »هن َوَرسنولنهن أَع َ حلن  قَياَل: قين  تن ِِ فَِ نـ َهـا تَـْذَهُب َحت ـى َتْسـُجَد َتْحـَإ اْلَعـْرِش  فـََتْسـَتْأ

ََِن َلَهـا  يـَُقـاُل َلَهـا: اْرِجِعـ َن فَـاَل يـُـْؤ ِِ َهـا  َوَتْسـَتْأ َُِن َلَها  َويُوِشُك َأْن َتْسُجَد فَـاَل يـُْقبَـَل ِمنـْ ي فـَيـُْؤ
ُْ َتْجــِري ِلُمْســتَـَقِر َلَهــا ُع ِمــْن َمَّْرِِبَهــا  َفــَذِلَك قـَْولُــُه تـََعــاَلى: ِمــْن َحْيــُث ِجْئــِإ  فـََتْطُلــ ــْم َوالش 
  .3199.رواه الب اره:  . 38.يَ:  .«َِِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ 

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1858 ُْ َواْلَقَمــُر ُمَكــو رَانِ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــْم  .«يـَــْوَم اْلِقَياَمــةِ  الش 
  .3255.رواه الب اره: 

بـَْيَن َيَدْي  (4)اَوُهَو ال ِذي َأْرَسَل الر يَاَح ُنُشرً باب: َما َجاَء ِفي قـَْوِلِه:  -4
  57.األعرام: رَْحَمِتهِ 

: َكياَن النَيخا   -1858 َهيا قَالَيت  يَ  ال َيهن َعني  يفا الَسيَماءا أَقي بَيَم  (5)إاَذا رََأد حَاي َيةً  َعن  َعاإاَشَة َر ا

                                                                                                  
 . و الشهر نست إن مهر لتعظيمهحل له (1)
 .ألنه ا فق وقوعه يف قوق الشتاء ي  بيل   أ د الشهرين :أه (2)
اليه أورله الرنف يف الغاده/ باب:  جة اليولاع بسيياا  1689و و طرم من احلديج رقحل:    يا من الوا ص الكررق.( 3)

  61اشييتمم ع ييى  يييا ال ييرم  وع ييى طييرم آتيير ذكييره الريينف أيًهييا يف كتيياب الع ييحل/ بيياب: رب مب يي  أوعييى ميين سييامص/  : 
 . ل  يف الو ع  الشار إليهماوقد نبهت ع ى ذ

 .متفرقة :أه (4)
 .سيابة  يم  يها ال ر :أه (5)
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هنييهن   َييإاَذا أَم  َييَرت  الَسييَماءن سنييردَه َعن ييهن   َيَعرَ َيت ييهن َعاإاَشييةن َذلايي بيَييَر  َوَلَتييَم َوَتييرََ  َو َيَغيَيييَر َوج  َ    َيَقيياَل َوأَل 
.األ قيام:  «َأْوِديَـِتِهمْ  (1)ْقِبلَ ُمْسـتَـ  اَعاِرًضـ فـََلم ـا رََأْوهُ َما َأْدِري َلَعل ُه َكَمـا قَـاَل قـَـْومس: »: الَنخا  

يََة.   24   .3256.رواه الب اره: اآل 

ِِْكِر اْلَماَلِئَكِة َصَلواُت اهلِل َعَلْيِهمْ  -5  باب: 

عنوٍل  -1854 َو نَو الَريالاان ال َمر يدنوان   قَاَل: َ َدثَيَنا َرسنولن الَ ها  َعن  َعب دن الَ ها ب نا َمس 
َِلِــَك  ثُــم   (2)  ثُــم  َيُكــوُن َعَلَقــةً ايـَْوًمــَحــدَُكْم ُيْجَمــُع َخْلُقــُه ِفــي َبْطــِن أُم ــِه َأْربَِعــيَن ِإن  أَ »قَيياَل:  ِمْثــَل 

َعُث الل ـُه َمَلًكـ َِِلَك  ثُم  يـَبـْ ـْؤَمُر بِـَأْرَبِع َكِلَمـاتن  َويـَُقـاُل لَـُه: اْكتُـْب َعَملَـُه   اَيُكوُن ُمْضًََّة ِمْثَل  فـَيـُ
َفُخ ِفيِه الرعوُح  فَِ ن  الر ُجَل ِمْنُكْم لَيَـْعَمُل َحت ى َمـا َيُكـوُن  َوِرْزَقُه  َوَأَجَلُه  َوَشِقي  َأْو َسِعيدس  ثُم  يـُنـْ

ــِل الن ــاِر. َويـَْعَمــُل حَ  ــِل َأْه ــُل بَِعَم ُــُه  فـَيَـْعَم ــِه ِكَتاب ِِرَاعس  فـََيْســِبُق َعَلْي ــْيَن اْلَجن ــِة ِإل   ــُه َوبـَ َن ــبـَيـْ ا ت ــى َم
ـــاُب  فـَيَـْعَمـــُل بَِعَمـــِل َأْهـــِل اْلَجن ـــةِ  ِِرَاعس  فـََيْســـِبُق َعَلْيـــِه اْلِكَت ـــْيَن الن ـــاِر ِإل   ـــُه َوبـَ َن .رواه  .«َيُكـــوُن بـَيـْ

  .3258الب اره: 

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1855 ــَد نَــاَدك ِجْبرِيــَل: إِ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا َِا َأَحــب  الل ــُه اْلَعْب ن  ِإ
ــَماِء: ِإن  الل ــَه ُيِحــبع  االل ــَه ُيِحــبع ُفاَلنًــ ــُل ِفــي َأْهــِل الس  ــاِدي ِجْبرِي َن ــُل  فـَيـُ ــُه  فـَُيِحبعــُه ِجْبرِي فََأْحِبْب

َْر ِ  (3)فََأِحبعوُه  فـَُيِحبعُه َأْهُل الس َماِء  ثُم  يُوَضُع َلُه اْلَقُبولُ  اُفاَلنً    .3259.رواه الب اره:  .«ِفي اَْ

د  -1856 َها  َدو  ا الَنخا َ  الَ هن َعني  :  : أَنَيَها يَاَعت  َرسنوَل الَ ها َعن  َعاإاَشَة َر ا ِإن  »يَيقنيولن
يييَو الَسيييَيابن  -اْلَماَلِئَكـــَة تـَْنـــِزُل ِفـــي اْلَعنَـــاِن  ـــَماِء  فـََتْســـَتِرُ   -َو ن َْمـــَر ُقِضـــَي ِفـــي الس  َْ فـَتَـــْذُكُر ا

ـــ ـــَياِطيُن الس  ـــاِن الش  ـــِد  (4)ْمَع فـََتْســـَمُعُه  فـَُتوِحيـــِه ِإلَـــى اْلُكه  فـََيْكـــِذبُوَن َمَعَهـــا ِمائَـــَة َكْذبَـــةن ِمـــْن ِعْن
  .3215.رواه الب اره:  .«َأنـُْفِسِهمْ 

                                                                                                  
 . و السياب (1)
 .   الق عة من الد  (2)
 .الر ا :أه (3)
 .و و اليه يتعاطى األتبار عن الكاإنات يف مستقبم البمان  مجص كا ن (4)
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َِا َكاَن يـَْوُم اْلُجُمَعِة  َكاَن َعَلى ُكل  بَـابن »: قَاَل: قَاَل الَنخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1857 ِإ
َمــاُم طَــَوْوا الصعــُحَف  ِمــ َْ اإْلِ َِا َجَلــ َو َل  فَــِ  َو َل فَــاَْ ــَواِب اْلَمْســِجِد اْلَماَلِئَكــُة  َيْكتُُبــوَن اَْ ْن َأبـْ

  .3211.رواه الب اره:  .«َوَجاُءوا َيْسَتِمُعوَن الذ ْكرَ 

َسييييياَن  قَييييياَل: قَييييياَل النَيييييخا   َعييييين  ال بَييييييرَاءا  -1852 ـــــْم »: حلَا ـــــاِجِهْم  :أَو   -اْهُجُه  -َه
  .3213.رواه الب اره: . «َوِجْبرِيُل َمَعكَ 

1859-  َ َهييا: أََن النَييخا ييَ  ال َييهن َعني  يَــا َعاِئَشــُة  َهــَذا ِجْبرِيــُل يـَْقــَرأُ »قَيياَل َ َييا:  َعيين  َعاإاَشييَة َر ا
َييةن ال َيها وَ  «َعَلْيـِك الس ــاَلمَ  : َوَعَ ي يها الَسييَل ن َوَرمح  َ  َيَقالَييت  .رواه . بَيرََكا نييهن   َيييَرد َميا َك أََرد.  نرايييدن النَييخا

  .3217الب اره: 

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعبَييياٍس  َعييينا اب ييينا  -1861 َـــا »عاار اييييَم:  قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َر ا َأَل تـَُزورُن
:  «َأْكثـََر ِمم ا تـَُزورُنَا  َ أَي يدايَنا َوَميا َت  َفنَياَوَما نَيتَينَيَبلن قَاَل:  َينَيبََلت  يَيَة. إاَك باَأم را َربديَ  لَيهن َميا بيَي    اآل 

  .3218 . .رواه الب اره: 64.مرمي: 

فـَلَــــْم َأَزْل  (1)َأقْـَرَأنِــــي ِجْبرِيــــُل َعلَــــى َحــــْرفن »قَيييياَل:  : أََن َرسنييييوَل ال َييييها َوَعن يييهن  -1861
  .3219.رواه الب اره:  .«َعِة َأْحُرفن َأْسَتزِيُدُه  َحت ى انـْتَـَهى ِإَلى َسبْـ 

َعييين  يَيع  َيييى -1868
(2)   َ ن يييَرا:  قَييياَل: يَاع يييتن النَيييخا يييرَأن َع َيييى ال ما  .(3)َونَييياَلو ا يَيييا َميييالا يَيق 

  .3235.رواه الب اره: .  77.البترم: 

د  -1868 َهيا  َدو َ  النَيخا َ  ال َيهن َعني  د  : أَنَيَهياَعن  َعاإاَشَة َر ا : َ يم  أَ َيى َعَ ي يَ  قَالَيت  لا نَيخا
ُهْم »قَاَل:   اَن َأَشَد مان  يَيو  ا أن ندٍ يَيو  ل كَ  َلَقْد َلِقيُإ ِمْن قـَْوِمِك َما َلِقيُإ  وََكـاَن َأَشـد  َمـا َلِقيـُإ ِمـنـْ

ِْ َعَرْضُإ نـَْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد يَالِيَل بْـِن َعْبـِد ُكـ اَللن فـَلَـْم ُيِجْبنِـي ِإلَـى َمـا َأَرْدُت  يـَْوَم اْلَعَقَبِة  ِإ

                                                                                                  
 .ع ى لغة :أه (1)
  .ن منيةالعروم باب التميم   و يع ى بن أمية.( 2)
بييالرتتيحل  و يي  قييراءق ابيين مسييعول  َونَيياَلو ا يَييا َمييالا   و يي  قييراءق اعمهييور  وقييرأ األعميي :  ن َونَيياَلو ا يَييا َمالايي.ويف رواييية: ( 3)

َ  اهللن َعني هنَما .  ورويت عن ع   َر ا
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َِا فَاْنطََلْقُإ َوَأنَا َمْهُمومس َعَلى َوْجِهـي  فـَلَـْم َأْسـَتِفْق ِإل  َوَأنَـا بَِقـْرِن الثـ َعالِـِب  فـََرفـَْعـُإ رَْأِسـي  فَـ  ِ
َِا ِفيَهــا ِجْبرِيــُل  فـََنــاَدا ــْوَل َأنَــا ِبَســَحابَةن قَــْد َأظَل ْتِنــي  فـََنظَــْرُت فَــِ  ِني فـََقــاَل: ِإن  الل ــَه قَــْد َســِمَع قـَ

ي قـَْوِمَك َلَك  َوَما َردعوا َعَلْيَك  َوَقْد بـََعَث ِإلَْيَك َمَلَك اْلِجَباِل  لَِتْأُمَرُه ِبَما ِشْئَإ ِفـيِهْم  فـَنَـاَدانِ 
َِلِـَك  ِفيَمـا ِشـْئَإ  ِإْن ِشـْئَإ َأْن ُأْطبِـَق َمَلُك اْلِجَباِل  َفَسل َم َعَلي   ثُم  قَاَل: يَا ُمَحم ـُد  فـََقـاَل: 

َْخَشــبَـْينِ  َْ «َعَلــْيِهْم ا
ََ الل ــُه ِمــْن َأْصــاَلِبِهْم َمــْن يـَْعبُــُد الل ــَه »:  َيَقيياَل النَييخا   (1) بَــْل َأْرُجــو َأْن ُيْخــِر

  .3231.رواه الب اره:  .«اَوْحَدُه  َل ُيْشِرُ  بِِه شيئً 

ييعنوٍل َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يي -1864 ا يفا قَيييو لا ال َييها  َيَعيياَن:  نا َمس  َسيي   َ َكيياَن قَيياَب قَيو 
أَو  أَل ََن  (2)

اإَييةا َجنَيياٍ .   15 - 9.اليينجحل:   َييَأو َ ى إاَن َعب ييداها َمييا أَو َ ييى ييت  ما ر ايييَم لَييهن سا .رواه الب يياره: قَيياَل: رََأد جا
3232.  

يَردلَ يفا َقولاها  َيَعاَن:  َوَعن هن  -1865 قَياَل: رََأد   18.الينجحل:  َقد  رََأد مان  آيَياتا َربديها ال كنبي 
َهرَ  اَر ي َر ً  َأت 

  .3233.رواه الب اره: َسَد أن نَق الَسَماءا.  (3)

: َمين  َدَعيحَل أََن حمنََميدً  -1866 َهيا قَالَيت  يَ  ال َيهن َعني  ن  رََأد َربَيهن  َيَقيد  أَع ظَيحَل  َوَلكاي اَعن  َعاإاَشَة َر ا
 . ن نقا َ األ  ر ايَم يفا يبنوَر اها  َوَت  قنهن َسال؟ َما بَي     .3234.رواه الب اره: َقد  رََأد جا

َِا َدَعــا الر ُجــُل اْمَرَأتَــُه ِإلَــى ِفَراِشــِه »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1867 ِإ
َها َلعَ  َها اْلَماَلِئَكُة َحت ى ُتْصِبحَ فَأََبْإ  فـََباَت َغْضَباَن َعَليـْ   .3237.رواه الب اره:  .«َنتـْ

َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -1862 د َر ا َلَة ُأْسِرَي ِبي ُموَسـى » قَياَل:   َعنا الَنخا رََأْيُإ لَيـْ
  َمْربُـــوَع اَمْربُوًعــ يْـــُإ ِعيَســى رجــاًل َكأَن ـــُه ِمــْن رَِجــاِل َشــُنوَءَة  َورَأَ   (5) اَجْعــدً  طُــَواًل  (4)آَدَم  اًل ُجــرَ 

يفا آيَيياٍت  «َخــاِزَن الن ــاِر  َوالــد ج الَ  ااْلَخْلــِق ِإلَــى اْلُحْمــَرِة َواْلبَـَيــاِ   َســِبَ  الــر ْأِ،  َورََأيْــُإ َماِلًكــ

                                                                                                  
 .ييا بيل  لعظمهما وتشونتهما  إا جبل مكة قعيقعان وأبو قبيَ (1)
 .قدر قوس  :أه (2)
 . و بساط أتهر (3)
 .و و ال ون اليه ب  البياض والسوال  مجعه أل  بالهحل وسكون الدال( آل : 4)

 .ويف الرجال واحليوان الشديد اخل ق  اععد يف الشعر التجعد (5)
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  .3239الب اره:  . .رواه 23.السجدق:  َ َل َ كنن  يفا مار يٍَة مان  لاَقاإاها أَرَا نَن الَ هن إايَاهن: 

 باب: َما َجاَء ِفي ِصَفِة اْلَجن ِة َوأَنـ َها َمْخُلوَقةس  -6

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا عنَميييَر  -1869 ـــاَت »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َر ا َِا َم ِإ
ِشي   فَِ ْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلَجن ـِة َفِمـْن َأْهـِل اْلَجن ـِة  َأَحدُُكْم  فَِ ن ُه يـُْعَرُ  َعَلْيِه َمْقَعُدُه بِاْلَََّداِة َواْلعَ 

  .3245.رواه الب اره:  (1).«َوِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل الن اِر َفِمْن َأْهِل الن ارِ 

1871-  ٍ رَاَن ب نا  نَر   د َعن  عام  ْكثـَـَر اط َلْعـُإ ِفـي اْلَجن ـِة فـََرَأيْـُإ أَ »قَياَل:    َعن  الَنخا
  .3241.رواه الب اره:  .«َأْهِلَها اْلُفَقَراَء  َواط َلْعُإ ِفي الن اِر فـََرَأْيُإ َأْكثـََر َأْهِلَها الن َساءَ 

نَيييا حَن ييينن عان يييَد َرسنيييولا ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1871 َنـــا َأنَـــا نَـــائِمس »   إاذ  قَييياَل:قَييياَل: بَييي  بـَيـْ
َِا اْمــَرَأةس تـَتَـَوض ــأُ ِإلَــى َجانِــِب َقْصــرن  فـَُقْلــُإ: ِلَمــْن َهــَذا اْلَقْصــُر  فـََقــاُلوا: رََأيـْتُِنــي ِفــي اْلجَ  ن ــِة  فَــِ 

َرتَــُه  فـََول ْيــُإ ُمــْدِبرً   َيَبَكييى عنَمييرن َوقَيياَل: أََعَ ي ييَ  أََتييارن يَييا َرسنييوَل  «اِلُعَمــَر بْــِن اْلَخط ــاِب  فَــذََكْرُت َغيـْ
  .3242: .رواه الب ارهالَ ها !. 

ـــَرةن »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َوَعن يييهن  -1878 ـــى  (2)َأو ُل زُْم ـــُ  اْلَجن ـــَة ُصـــورَتـُُهْم َعَل تَِل
َلَة اْلَبْدِر  َل يـَْبُصُقوَن ِفيَها َوَل يَْمَتِخطُوَن َوَل يـَتَـََّو طُوَن  آنِيَـتـُُهْم ِفيَهـا الـذ   َهُب  ُصورَِة اْلَقَمِر لَيـْ

ُة  َوَرْشـُحُهمْ َأْمَشاطُ  َلُـو  َْ ُهْم  (3)ُهْم ِمْن الـذ َهِب َواْلِفض ـِة  َوَمَجـاِمُرُهْم ا اْلِمْسـُك  َوِلُكـل  َواِحـدن ِمـنـْ
َجتَــاِن  يـُــَرك ُمــخع ُســوِقِهَماَزوْ 

ــنَـُهْم َوَل تـََبــاُغَ    (4) ِمــْن َورَاِء الل ْحــِم ِمــْن اْلُحْســِن  َل اْخــِتاَلَف بـَيـْ
  .3245.رواه الب اره: . «ابس َواِحدس  ُيَسب ُحوَن الل َه بُْكَرًة َوَعِشي  قـُُلوبـُُهْم قـَلْ 

َوالـ ِذيَن َعلَـى ِإثْـرِِهْم َكَأَشـد  »: أَنَهن قَاَل: قَاَل َرسنيوَل ال َيها  -يفا راَوايَة   - َوَعن هن  -1878

                                                                                                  
بالغيييداق  يف كتيياب اعنييياإب/ بيياب: اليييت يعيييرض ع يييه مقعييده بسييياا أي  يييا ميين الوا ييص الكيييررق يف ال تريير  وقييد  قيييد .( 1)

 . 693والعش /  : 
 .مجاعة :أه (2)
 .عرقهحل :أه (3)
 .أه الد ن اليه لاتم العظحل :م  سوقهاو   مجص ساا (4)
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ـنَـُهْم َول تـَبَـاُغَ   ِلُكـل  اْمـِر ن َكوَْكبن ِإَضاَءًة  قـُُلوبـُُهْم َعَلى قـَْلِب رَُجـلن َواِحـدن  ل  اْخـِتالَف بـَيـْ
ُهَما يـَُرك ُمخع َساِقَها ِمْن َورَاِء َلْحِمَها ِمْن اْلُحْسِن  ُيَسـب ُحوَن الل ـ ُهْم َزْوَجَتاِن  ُكلع َواِحَدةن ِمنـْ َه ِمنـْ

. َوذََكَر بَاقا  احلَ  «  ل َيْسَقُموَن َول يَْمَتِخطُونَ ابُْكَرًة َوَعِشي     .3246.رواه الب اره: دايجا

ما ب يينا َسييع ٍد  -1874 د َعيين  َسييه  ُعوَن َأْلًفــ»قَيياَل:    َعيين  النَييخا  - الََيــْدُخَلن  ِمــْن أُم ِتــي َســبـْ
عُ  :أَو   لَـَة َل يَـْدُخُل َأو ُلُهـْم َحت ـى يَـْدُخَل آِخـُرُهْم  ُوُجـوُهُهْم َعلَـى ُصـورَِة اْلَقَمـِر لَ  - ِمائَِة َأْلفن َسبـْ يـْ

  .3247.رواه الب اره:  .«اْلَبْدرِ 
لاييييييها  - .َودَاَل يفا راَوايَييييييةٍ  (75) ُعِمائَِة َأْلــــــفن » بَيع ييييييَد قَيو  ُمَتَماِســــــِكيَن  آِخــــــذس بـَْعُضــــــُهْم »: - «َســــــبـْ

 .6543.رواه الب اره:  . «بِبَـْع ن 
(1)

 

1875-  ٍَ د  َعيييين  أَنَيييي ييييداَه لا نَييييخا جنبَييييةن سنيييين دنٍس  قَيييياَل: أن  
رايييييرا   (2) َهييييى َعيييين  احلَ  وََكيييياَن يَيني 

َهييا   َيَقيياَل:  ني  ييَت النَيياسن ما ِن ِفــي اْلَجن ــِة » َيَعجا ــا ــِن ُمَع ــِدِه  َلَمَناِديــُل َســْعِد ْب ــدن بَِي ُْ ُمَحم  ــ َوال ــِذي نـَْف
  .3248.رواه الب اره:  .«َأْحَسُن ِمْن َهَذا

د َوَعن ييهن  -1876 َجن ــِة َلَشــَجَرًة  َيِســيُر الر اِكــُب ِفــي ِظل َهــا ِإن  ِفــي الْ » قَيياَل:   َعيين  النَييخا
  .3251.رواه الب اره: . «ِمائََة َعامن َل يـَْقطَُعَها

ييئ تنحل :  َويفا راَوايَييٍة َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1877 يييَرءنوا إان  شا ث يييمن َذلاييَ   قَيياَل: َواقي   َوظاييم  َ  يييدنولٍ ما
 . 3252 . .رواه الب اره: 35.الواقعة: 

راهد  -1872 د َعييين  َأ ا َسيييعايٍد اخل نيييد  ِإن  َأْهـــَل اْلَجن ـــِة يـَتَــــَراَءْوَن َأْهـــَل »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا
ـــَراَءْوَن الْ  ـــْوِقِهْم  َكَمـــا يـَتَـ ـــْن فـَ ـــَرِف ِم ـــاِبرَ اْلَُّ ـــَب الـــدعر ي  اْلََّ ـــْن اْلَمْشـــِرِ  َأْو  (3)َكوَْك ُـــِق  ِم ُف َْ ـــي ا ِف

ــنَـُهمْ اْلَمَّْــِرِب  لِتَـَفا ييرن نحل   قَيياَل:  «ُضــِل َمــا بـَيـْ َن بايَيياءا َك يَيبي  نغنَهييا َتيي  قَييالنوا: يَييا َرسنييوَل ال َييها  ا  ييَ  َمنَييادالن األ 
  .3256.رواه الب اره:  .«بـََلى  َوال ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه  رَِجالس آَمُنوا بِالل ِه َوَصد ُقوا اْلُمْرَسِلينَ »

                                                                                                  
َسابٍ  :باب.كتاب الرقاا/  (1) ََنَة َسبي عنوَن أَل ًفا باَغري ا  ا تنمن اع    .َيد 
 . و رقيق الديبا  (2)
 .اليا ت الا   :أه (3)
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 أَنـ َها َمْخُلوقَةس باب: ِصَفِة الن اِر وَ  -7

د  -1879 َهييييا  َعيييين  النَييييخا ييييَ  ال َييييهن َعني  ــــْيِح َجَهــــن َم  » قَيييياَل: َعيييين  َعاإاَشييييَة َر ا ــــى ِمــــْن فـَ اْلُحم 
  .3263.رواه الب اره: . «فَأَْبرُِدوَها بِاْلَماءِ 

ِمـْن نَـاِر  اْن َسـْبِعيَن ُجـْزءً نَارُُكْم ُجْزءس ِمـ»قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1821
   اُفض ـــَلْإ َعَلـــْيِهن  بِِتْســـَعةن َوِســـت يَن ُجـــْزءً » قاييييَم: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  إان  َكانَيييت  َلَكا ايَيييًة  قَييياَل: «َجَهـــن مَ 

  .3265.رواه الب اره:  .«ُكلعُهن  ِمْثُل َحر َها

:  ال َييها  قَييياَل: يَاع ييتن َرسنيييولا  َعيين  أنَسيياَمَة  -1821 ُيَجـــاُء بِالر ُجــِل يـَـــْوَم اْلِقَياَمـــِة »يَيقنيييولن
فـَيـُْلَقى ِفي الن اِر  فـَتَـْنـَدِلُق َأقْـَتابُـهُ 
ِفـي الن ـاِر  فـَيَـُدوُر َكَمـا يَـُدوُر اْلِحَمـاُر ِبَرَحـاُه  فـََيْجَتِمـُع َأْهـُل  (1)

ـــوَن: َأيْ  ـــِه فـَيَـُقوُل ـــاَلنُ  (2)الن ـــاِر َعَلْي ـــْأُنَك  أَ  ُف ـــا َش ـــْن َم ـــا َع َهاَن ـــاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ـــا ِب ـــَإ تَْأُمُرَن َْ ُكْن ـــْي َل
ــهِ  ــاُكْم َعــْن اْلُمْنَكــِر َوآتِي ــِه  َوَأنـَْه ــاْلَمْعُروِف َوَل آتِي ــُإ آُمــرُُكْم ِب ــاَل: ُكْن .رواه الب يياره:  .«اْلُمْنَكــِر  َق

3267  .  

َْ َوُجُنوِدهِ  -2  باب: ِصَفِة ِإْبِلي

يَ   -1828 َر النَيخا  َعن  َعاإاَشَة َر ا : سنييا َهيا قَالَيت  َعيمن ال َيهن َعني  َيَيمن إالَي يها أَنَيهن يَيف    َ يَن َكياَن  ن
َ قَيياَل:  َع نييهن  َ ييَن َكيياَن َذاَت ييَييو ٍ  َلَعييا َوَلَعييا  مثن َء َوَمييا يَيف  َأَشــَعْرِت َأن  الل ــَه َأفْـَتــاِني ِفيَمــا ِفيــِه »الَشيي  

َخـِر:  ِشَفاِئي  َأتَاِني رَُجاَلِن: ِْ فـََقَعَد َأَحُدُهَما ِعْنَد رَْأِسي َواْْلَخـُر ِعْنـَد رِْجلَـي   فـََقـاَل َأَحـُدُهَما ِل
َمــا َوَجــُع الر ُجــِل  قَــاَل: َمْطبُــوبس 
َِا   (3) َْعَصــِم  قَــاَل: ِفيَمــا  َْ قَــاَل: َوَمــْن طَب ــُه  قَــاَل: لَِبيــُد بْــُن ا

َِْرَوانَ  (1)طَْلَعـةن َوُجـف   (4)قَاَل: ِفي ُمُش ن َوُمَشـاَقةن  َ َ يرََ   «ََِكـرن  قَـاَل: فَـأَْيَن ُهـَو  قَـاَل: ِفـي بِْئـِر 

                                                                                                  
 .ختر  أمعاؤه :أه (1)
 .و  رم نداء  عىن يا  (2)
 . و من األ دال :وقيم  وي  ق ع ى ال بيت  وال ت بالفتن السير وبالكسر العل   مسيور :أه (3)
 -بكسير الييحل وبهيمها وبسيكون ثانييه وجييود الهيحل-والشط اآللية الييت  شيط تيا   ما  شط من الشعر و ر  يف الشط منه (4)

 .واعمص أمشاط
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َهييييا النَييييخا   ييييَ  َرَجييييَص:  إالَيي  َ َرَجييييَص   َيَقيييياَل لاَعاإاَشييييَة  ا ــــَياِطينِ »مثن :  «َنْخُلَهــــا َكأَن ــــُه رُُءوُ، الش   َيقن  ييييتن
َتهن   َيَقاَل:  َرج  َت   َِلِـَك َعلَـى الن ـاِ، َشـر   َل  َأم ا َأنَا فـََقدْ »اس  َ  .«اَشَفاِني الل ُه  َوَخِشيُإ َأْن يُِثيـَر  مثن

.   .3268.رواه الب اره:  لن اَنت  ال بائي رن

يَْأِتي الش ْيطَاُن َأَحـدَُكْم فـَيَـُقـوُل: َمـْن »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1828
َِا بـََلََّـُه فـَْلَيْسـَتِعْذ بِالل ـِه َوْليَـْنتَـهِ   َخَلَق َكَذا  َمْن َخَلقَ  .رواه  .«َكَذا  َحت ى يـَُقوَل: َمْن َخَلَق رَب َك  فَِ 

  .3276الب اره: 

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعيييين  َعب ييييدا ال َييييها ب يييينا عنَمييييَر  -1824 ييييرين إاَن  قَيييياَل: رَأَي ييييتن َرسنييييوَل ال َييييها  َر ا ينشا
ييرااا   َيَقيياَل: ــْيطَانِ » ال َمش  ــْرُن الش  َنــَة َهــا ُهَنــا  ِمــْن َحْيــُث َيْطلُــُع قـَ َنــَة َهــا ُهَنــا  ِإن  اْلِفتـْ . «َهــا ِإن  اْلِفتـْ

   .3279.رواه الب اره: 

د َعن  َجاباٍر  -1825 َِا اْسَتْجَنَح الل ْيُل »قَاَل:    َعن  الَنخا  (2)َكـاَن ُجـْنُح الل ْيـلِ  :أَو   -ِإ
يَ  - ََِهــَب َســاَعةس ِمــْن اْلِعَشــاِء َفَخلعــوُهْم  َفُكفعــوا ِصــبـْ َِا  ــَياِطيَن تـَْنَتِشــُر ِحيَنِئــذن  فَــِ  اَنُكْم  فَــِ ن  الش 

ُِْكـْر اْسـ ُِْكـْر اْسـَم الل ـِه  َوَأْوِ  ِسـَقاَءَ  َوا ُِْكْر اْسَم الل ِه  َوَأْطِفْئ ِمْصَباَحَك َوا َم َوَأْغِلْق بَاَبَك َوا
ْر ِإنَ  ُِْكْر اْسَم الل ِه  َوَلْو تـَْعُرُ  َعَلْيِه شيئً  (3)اَء َ الل ِه  َوَخم     .3285.رواه الب اره:  .«اَوا

ًـــ»يفا راَوايَيييٍة: وَ . (76) ـــَتُح بَاب ـــْيطَاَن لَ يـَْف ـــِ ن  الش  ـــَم الل ـــِه  َف ـــُروا اْس ُِْك ـــَواَب  َوا ـــوا اََبـْ  اَوَأْغِلُق
 .3354.رواه الب اره:  «اُمََّْلقً 

(4) 
ــوا»راَوايَييٍة أتييرد: َويفا  (77) ــِ ن  لِْلِجــن  انِْتَشــارً  (5)َواْكِفُت ــَد اْلِعَشــاِء  َف َياَنُكْم ِعْن ــًة   اِصــبـْ َوَخْطَف

 . «بَـْيـإِ َوَأْطِفُئوا اْلَمَصابِيَح ِعْنـَد الرعقَـاِد  فَـِ ن  اْلُفَوْيِسـَقَة رُب َمـا اْجتَــر ِت اْلَفِتيلَـَة فََأْحَرقَـْإ َأْهـَل الْ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .تشاؤ ا :أه (1)
 .أقبم :أه «استجنن ال يم» :وقوله  ق عة من نرفه األول :وقيم   و أول ال يم -بهحل أوله وبكسره- «جنن ال يم» :قوله (2)
 .ت ه :أه (3)
َا َشَعَف اع اَبالا  :باب.كتاب بدء اخل ق/ ( 4)   .َتيي رن َمالا ال منس  احلا َتَنحلل يَيت َبصن تا
 (.احلركة يف ذل  الوقتامنعو حل من  :والعىن   مو حل إليكحل :أه( )5)
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 .3316: .رواه الب اره
(1)

 

د  اقَيييياَل: كنن ييييتن جالًسيييي َعيييين  سنييييَ ي َماَن ب يييينا يبنييييَرٍل  -1826 ييييَتَبانا   َمييييَص النَييييخا ييييَلنا َيس  َوَرجن
َلاجنييهن  هنييهن َواني تَيَفَ ييت  أَو  َييَر َوج  َا امح   ََأَ ييدنإن
ََِهــَب »:  َيَقيياَل النَييخا   (2) َْعَلــُم َكِلَمــًة لَــْو قَاَلَهــا  ِإن ــي ََ

ََِهـَب َعْنـُه َمـا َيِجـدُ َعْنُه مَ  ُِ بِالل ـِه ِمـْن الش ـْيطَاِن   َ  «ا َيِجـُد  لَـْو قَـاَل: َأعُـو   َيَقيالنوا لَيهن: إاَن النَيخا
.  َيَقاَل: َوَ م   ا جنننونل .    .3282.رواه الب اره: قَاَل:  َيَعَوذ  باالَ ها مان  الَشي  َانا

ــ» : النَييخ  اَل قَيي :قَييالَ   نَريي ييرََق  َعيين  َأ ا . (72) ــِه  يُكــلع بَِن ــْيطَاُن ِفــى َجْنبَـْي آَدَم َيْطُعــُن الش 
ــِن َمــْريَمَ بِِ ْصــَبِعِه ِحــيَن يُوَلــ ــَر ِعيَســى ْب ــَن ِفــى اْلِحَجــابِ ُد  َغيـْ ََِهــَب َيْطُعــُن َفطََع .رواه الب يياره:  .«  

3286.  
 .3431.رواه الب اره:   .«ْ  الش ْيطَانِ ِمْن مَ  افـََيْسَتِهلع َصارِخً » :يفا راَوايَةٍ  َوَعن هن  (79)

(3)
 

د َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1827 ـــاَءَب »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا َِا تـََث ـــِ  ـــْيطَاِن  َف ـــْن الش  الت ثَـــاُؤُب ِم
ــاَل: َهــا  َِا َق ــُرد ُه َمــا اْســَتطَاَع  َفــِ ن  َأَحــدَُكْم ِإ ــْيطَانُ  (4)َأَحــدُُكْم فـَْليَـ .رواه الب يياره:  (5).«َضــِحَك الش 

3289.  

ــُم ِمــْن »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  َأ ا قَيتَيياَلَق  -1822 ــْن الل ــِه  َواْلُحُل ــاِلَحُة ِم الرعْؤيَــا الص 
َِا َحَلَم َأَحدُُكْم ُحُلمً  ِْ بِالل ِه ِمـْن َشـ االش ْيطَاِن  فَِ  ر َها  فَِ نـ َهـا َيَخافُُه فـَْلَيْبُصْق َعْن َيَسارِِه  َوْلَيتَـَعو 

  .3292.رواه الب اره:  .«َل َتُضرعهُ 
َتأ َذَن عنَمرن َع َيى َرسنيولا ال َيها  :قَالَ   َوقَاصٍ  َأ ا  ب نا  َسع دا .َعن   (21) ين   اس  َوعان يَدهن ناَسياءل ما

ييَتأ   ييَوا ينهنَن   َيَ َمييا اس  ثار نَهن  َعالايَييًة َأيب  ييَتك  نَييهن َوَيس  ييَن يَيب تَييدار َن احل اَجيياَب   َييَأذاَن لَييهن قينييَري ٍ  ينَك دم  َذَن عنَمييرن قنم 

                                                                                                  
َر ا  :باب.كتاب بدء اخل ق/ ( 1) تَي  َن سا احلَ  قن يينق  َل ماَن الَدَوابد  َيَواسا   .مَخ 
 .الولجان عرقان ت يظان يف جانخ ثغرق الن ر :وقيم  األولا  مجص ول  و و ما أ اط بالعنق من العروا (2)
  .اَواذ كنر  سا ال كاَتابا َمر مَيَ إاذا اني َتَبَيت  مان  أَ   اَها َمَكانًا َشر قاي   :َعاَن قَيو لا الَ ها  يَ  :باب.كتاب أ اليج األنبياء/  (3)
 .    كاية يبوت التثاإت (4)
 يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  وقد أورله الرنف بسياا أي يف كتاب األلب/ باب: إذا  ثاءب   يهص يده ع ى .( 5)

 . 2547 يه/  : 
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يَنَ  يَيا َرسنيوَل ال َيها. قَييالَ  :َيه يَي ن   َيَقياَل عنَميرن    َوَرسنيولن ال َيها َرسنيولن ال َيها  يَيَ  ال َيهن سا  :َأ  
ــا َســِمْعَن َصــْوَتَك ابْـ يُكــن  ِعْنــدِ   يْبــُإ ِمــْن َهــُؤَلِء الال تِــَعجِ »  :. قَيياَل عنَمييرن «َتــَدْرَن اْلِحَجــابَ   فـََلم 

َ قَيالَ  َ. مثن يهانَ  ه  أَ  : َأَن َت يَا َرسنوَل الَ ها كنن َت َأَ َق أَن  يَيَهنب  نَي ا َعيدنَواتا أَني فنسا َ َرسنيوَل    أَ َيَهبي  َوكَ  َيَهينب 
 يَوالـ ِذك نـَْفِسـ»: اَل َرسنيولن ال َيها . قَينَيَعحل   أَن َت أََ ن  َوأَت َ نن مان  َرسنيولا ال َيها  :قين  نَ   الَ ها 

َر َفج كَ  اِإل  َسَلَك َفج   (1)اَفج   ابَِيِدِه َما َلِقَيَك الش ْيطَاُن َق ع َساِلكً    .3294.رواه الب اره:  . «َغيـْ

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1829 َقَظ َأَحــدُُكْم ِمــْن مَ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا َِا اْســتَـيـْ ــأَ ِإ َناِمــِه فـَتَـَوض 
  .3295.رواه الب اره: . «  فَِ ن  الش ْيطَاَن يَِبيُإ َعَلى َخْيُشوِمهِ افـَْلَيْستَـْنِثْر ثالثً 

  164.البقرق: َوَبث  ِفيَها ِمْن ُكل  َداب ةن باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -9

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعيينا اب يينا  -1891 َ قَيياَل: يَا  َر ا :  ع ييتن النَييخا ن ييَرا يَيقنييولن َ   نييتن َع َييى ال ما
اقْـتـُُلوا اْلَحي اِت »

َِا الطعْفَيتَــْينِ  (2) َواقْـتـُُلوا 
َبـْتَــَر  (3) َْ َوا

فَِ نـ ُهَمـا َيْطِمَسـاِن اْلَبَصـَر  َوَيْسَتْسـِقطَاِن  (4)
  .3297.رواه الب اره: . «اْلَحَبلَ 

َنا أَنَا أنطَارالن َ َيةً بَييي  قَاَل َعب دن الَ ها:  يَ  -1891
(5)  : تين  َهيا   َيقن  يتن َقي تينَ َها   َيَناَلايا أَبنو لنَبابَيَة: َك  َيق  ألا

َيَييياتا  قَييياَل: إانَيييهن نَيَهيييى بَيع يييَد َذلايييَ  َعييين  َذَواتا ا إاَن َرسنيييوَل ال َيييها  يييَ  قَيييد  أََميييَر باَقت يييما احل  ل بينينيييوتا  َو ا
. ال َعَوامارن
(6)

  .3298ره: .رواه الب ا 
رَْأُ، اْلُكْفـِر َنْحـَو اْلَمْشـِرِ   َواْلَفْخـُر » قَياَل: : أََن َرسنوَل ال َيها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1898

                                                                                                  
 .اا واسعً طريقً  :أه( 1)
 .احليات أجناس األ اع  واألساول واعان :.أه الب اره قال  مجص  ية و   أنثى الثعبان (2)
و ي  تويبية القيم  وال في  تيوص القيم  شيبه بيه اخليط الييه ع يى ظهير  -بهحل ال اء الهم ة وسكون الفياء- ثنية طفية )( 3)

 .(جنَ من احليات يكون ع ى ظهره ت ان أبيهان احلية  وقال ابن عبد الر: يقال أن ذا ال فيت 
 .ويف تري ا القرري الينت   و الق وع الينت من احليات (4)
 .أ ريد ا :أه (5)
: (: 3/298. وقيييال ابييين األثيييري )6/349. قاليييه يف الفيييتن:  يييو كيييل  الب يييره ألر  يف اخلييير «و ييي  العيييوامر»قوليييه: .( 6) العيييوامرن

  .وا د ا: عامرل وعامرق. وقيم: ينديت َعواماَر ل نول أعمار ا  تاحلَيات اليت  كون يف البنيو 
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اِدينَ  (1)َواْلُخــَياَلءُ  بِــِل  َواْلَفــد  ــِكيَنةُ  (2)ِفــي َأْهــِل اْلَخْيــِل َواإْلِ  .«ِفــي َأْهــِل اْلََّــَنمِ  (3)َأْهــِل اْلــَوبَِر  َوالس 
  .3351واه الب اره: .ر 

ييعنوٍل  -1898 ييرٍو َأ ا َمس  بَييَة ب يينا َعم  بايَييداها حَن ييَو ال ييَيَمنا   قَيياَل: َأَشيياَر َرسنييولن ال َييها  َعيين  عنق 
اِديَن  ِعْنـــَد ُأُصـــوِل » َيَقييياَل:  يَمـــاُن يََمـــانن َهـــا ُهَنـــا  َأَل ِإن  اْلَقْســـَوَة َوِغَلـــَظ اْلُقلُـــوِب ِفـــي اْلَفـــد  اإْلِ
ِْنَ  ِبِل  َحْيُث َيْطُلُع قـَْرنَا الش ْيطَاِن  ِفي رَبِيَعَة َوُمَضرَ َأ   .3352.رواه الب اره:  .«اِب اإْلِ

َ َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1894 ــأَُلوا الل ــَه »قَيياَل:  : أََن النَييخا ــِة فَاْس َيَك ــِمْعُتْم ِصــَياَح الد  َِا َس ِإ
َِا َسـمِ اِمْن َفْضِلِه  فَِ نـ َها رََأْت َمَلًكـ ُِوا بِالل ـِه ِمـْن الش ـْيطَاِن  فَِ نـ ُه  (4)ْعُتْم نَِهيـَق اْلِحَمـارِ   َوِإ فـَتَـَعـو 

  .3353.رواه الب اره: . «ارََأك َشْيطَانً 

د َوَعن هن  -1895 فُِقَدْت أُم ةس ِمْن بَنِـي ِإْسـَرائِيَل َل يُـْدَرك َمـا فـََعلَـْإ  » قَاَل:   َعن  الَنخا
ــاِء  َوِإن ــي َِا ُوِضــَع َلَهــا َأْلَبــاُن الش  بِــِل لَــْم َتْشــَرْب  َوِإ َِا ُوِضــَع َلَهــا َأْلَبــاُن اإْلِ َل ُأرَاَهــا ِإل  اْلَفــأَر  ِإ
َ  اَ َيييَدث تن َكع بًيي. «َشـرَِبإْ  ييرَارً   َيَقيياَل: أَن يَت يَاع ييَت النَييخا : نَيَعييحل   قَيياَل يا ما : ايَيقنولنييهن  قين  يتن    َيقن  ييتن

  .3355.رواه الب اره: قي رَأن التَيو رَاَق . أَ َأَ 

بَاُب ِفي َشَراِب َأَحدُِكْم فـَْليَـَِّْمْسُه ثُـم  »: قَاَل: قَاَل النَيخا   َوَعن هن  -1896 َِا َوَقَع الذع ِإ
ُْخَرك ِشَفاءً  (5)لِيَـْنزِْعُه  فَِ ن  ِفي ِإْحَدك َجَناَحْيِه َداءً   . 3325.رواه الب اره:  .«َواَْ

ُغِفـــَر ِلْمـــَرَأةن ُموِمَســـةن  َمـــر ْت ِبَكْلـــبن َعَلـــى »قيييال:    َعييين  َرسنيييولا ال َيييها َوَعن يييهن  -1897
رَْأِ، رَِكِي يـَْلَهُث  َقْد َكاَد يـَْقتـُُلُه اْلَعَطُش  فـَنَـَزَعْإ ُخف َها  فََأْوثـََقْتُه ِبِخَمارَِها 
فـَنَـَزَعـْإ لَـُه ِمـْن  (6)

                                                                                                  
 . كرًا ومرً ا :أه (1)
بكسير - يد الرجيم يفيد  :يقيال   حل اليه  ع و أيبوا حل يف  روثهحل ومواشييهحل :قال األيبمع   بالتشديد و ك  الت فيف (2)

 .أ م اعفاء من األعراب :وقيم   حل الكثرون من اإلبم :وقيم   ديًدا إذا أشتد يبو ه -الفاء
 .مأتوذ من سكون الق ت  الوقار أو الرمحة أو ال مأنينة :أه (3)
 أه: يبو ه. (4)
 .مرض :أه (5)
 .   سرتق الرأس واعمص مخر بهمت  (6)
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  .3321.رواه الب اره:  .«ا ِبَذِلكَ اْلَماِء  فـََُِّفَر َلهَ 
يَ  اهللن َعني هنَميا:َعن  َعب دا الَ ها ب ينا عنَميَر . (21) .رواه  . أََميَر باَقت يما ال كايَلبا  أََن َرسنيوَل ال َيها  َر ا

  .3323الب اره: 
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(59) 
َْنِبَياءِ  َْ  ِكَتاب َأَحاِديِث ا

ُِر ي ِتهِ باب: َخْلِق آَدَم َصَلَواُت ا -1  لل ِه َعَلْيِه َو

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1892 رَاًعـ (1)َخَلَق الل ُه آَدمَ »قَياَل:    َعن  الَنخا ِِ   ثُـم  اَوطُولُُه ِسـتعوَن 
َِْهْب َفَسل ْم َعَلى ُأولَِئَك ِمـْن اْلَماَلِئَكـِة  فَاْسـَتِمْع َمـا ُيَحيعونَـَك  َتِحي تُـَك َوَتحِ  ُِر ي تِـَك  قَاَل: ا ي ـُة 

ْن فـََقـاَل: الس ـاَلُم َعلَـْيُكْم  فـََقـاُلوا: الس ـاَلُم َعَلْيـَك َورَْحَمــُة الل ـِه  فـَـَزاُدوُه: َورَْحَمـُة الل ـِه  َفُكـلع َمــ
ُقُص َحت ى اْْلنَ    .3326.رواه الب اره:  .«يَْدُخُل اْلَجن َة َعَلى ُصورَِة آَدَم  فـََلْم يـََزْل اْلَخْلُق يـَنـْ

1899-  ٍَ ييَد ن َرسنييولا ال َييها  َعيين  أَنَيي ال َمداينَييَة   َأَ َيياهن  قَيياَل: بَي َييَ  َعب ييَد ال َييها ب ييَن َسييَلٍ  َمق 
ييرَاطا الَسيياَعةا  َوَمييا أَوَ  ؟  قَيياَل: َمييا أََولن َأش  لن طََعيياٍ   َيَقيياَل: إايد َسيياإا نَ  َعيين  ثَييَلٍ  َك يَيع َ منهنييَن إاَك نَييخا

ٍء يَين ييباعن ال َولَييدن إاَن أَبايييها يَ  يين  َأهد َشيي   َنَييةا  َوما ييمن اع  أ كن نييهن أَ  
َوالاييها   َيَقيياَل  (2) ٍء يَين ييباعن إاَن َأت  يين  َأهد َشيي   َوما

ن  ال َمَلإاَكيةا  قَاَل:  َيَقاَل َعب دن الَ ها: َذاَك َعدنو  ال يَيهنولا ما  «ِجْبرِيلُ  اَخبـ َرِني ِبِهن  آنِفً » :َرسنولن الَ ها 
َأم ا َأو ُل َأْشَراِط الس اَعِة فـََنارس َتْحُشـُر الن ـاَ، ِمـْن اْلَمْشـِرِ  ِإلَـى اْلَمَّْـِرِب  »:  َيَقاَل َرسنولن الَ ها 

َِا َوَأم ـا الش ـَبُه ِفـي اْلوَ  (3)َوَأم ا َأو ُل طََعامن يَْأُكُلُه َأْهُل اْلَجن ِة َفزِيَـاَدُة َكبِـِد ُحـوتن  لَـِد: فَـِ ن  الر ُجـَل ِإ
َِا َسـَبَق َماُؤَهـا َكـاَن الش ـَبُه َلَهـا يَهدن أَنَيَ   «َغِشَي اْلَمْرَأَة َفَسبَـَقَها َماُؤُه َكاَن الش ـَبُه لَـُه  َوِإ قَياَل: َأش 

َ قَيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها  إاَن ال يَيهنييوَل قَيييو  ل بينهنييتل  َرسنييولن ال َييها  مثن
ييَأَ نحل  إان  َع ا  (4) ييَلما  قَيب ييَم أَن  َ س  منييوا باإاس 

َأيع رَُجــلن ِفــيُكْم »: بَيَهتنيويا عان ييَدَك  َ َجياَءت  ال يَيهنييولن َوَلَتييَم َعب يدن ال َييها ال بَيي ييَت   َيَقياَل َرسنييولن ال َييها 
يَيرننَييا «َعْبــُد الل ــِه بْــُن َســاَلمن  نَييا  َوَأت  رَيانَييا   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها قَييالنوا: أَع َ مننَييا  َواب يينن أَع َ ما :   َواب يينن َأت 

                                                                                                  
ت وَن ذارَاًعا»راَوايٍَة: .َويفا  (1)  (.6227)رواه الب اره:  «َتَ َق الَ هن آَلَ  َعَ ى يبنوَر اها  طنولنهن سا
 .و و كناية عن الشبه  أه جيبه :نبع الولد إن أبيه (2)
 .   الق عة النفرلق التع قة من الكبد (3)
 .و و قول الباطم  من البهتان -بفتن أوله و حل ثانيه- مجص توت (4)
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يَهدن أَن   «َأفـََرَأيـُْتْم ِإْن َأْسَلَم َعْبُد الل ِه » قَالنوا: أََعاَذهن الَ هن مان  َذلاَ   َ َ رََ  َعب دن الَ ها إالَيي هاحل   َيَقياَل: َأش 
يَهدن أََن حمنََميدً   َك إاَلَه إاَك الَ هن  َوَوقَيعنيوا  اييها.  ال َيها   َيَقيالنوا: َشير نَا َواب ينن َشيردنَا َرسنيولن  اَوَأش 

.رواه الب ياره:  (1)
3329.  

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1411 َلْوَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل َلْم َيْخنَــْز الل ْحـُم  َولَـْوَل »قَاَل:    َعن  الَنخا
  .3335اه الب اره: .رو  .«َحو اُء َلْم َتُخن  أُنـَْثى َزْوَجَها

1411-  ٍَ َْهـَوِن َأْهـِل الن ـاِر َعـَذابً »يَير  َيعنهن:  َعن  أََن : لَـْو َأن  لَـَك َمـا ِفـي اِإن  الل َه يـَُقوُل َِ
َْرِ  ِمْن َشْيءن ُكْنَإ تـَْفَتِدي بِِه  قَاَل: نـََعْم  قَاَل: فـََقْد َسأَْلُتَك َما ُهـَو َأْهـَوُن ِمـْن َهـَذا َوَأنْـإَ  َْ  ا

  .3334.رواه الب اره:  .«ِفي ُصْلِب آَدَم: َأْن َل ُتْشِرَ  ِبي  فَأَبـَْيَإ ِإل  الش ْر َ 

ْس ظُْلًمـ»: قَاَل: قَاَل َرسنيولن ال َيها  َعن  َعب دا الَ ها  -1418   ِإل  َكـاَن َعلَـى اَل تـُْقتَـُل نـَْفـ
َو ِل ِكْفلس  اْبِن آَدَم اَْ
َن   (2)   .3335.رواه الب اره: . «ُه َأو ُل َمْن َسن  اْلَقْتلَ ِمْن َدِمَها  َِ

ِِي اْلَقْرنـَْينِ باب: قـَْوُل الل ِه تـََعاَلى  -8 ِإَلى قـَْوِلِه:  َوَيْسأَُلوَنَك َعْن 
 ًاَسَبب :84 - 83.الكهف  

1418-  َ َها: أََن الَنخا َ  الَ هن َعني  ٍ  َر ا َهيا َ باًعي َلَتمَ  َعن  َديي َنَت بان تا َجي  : اَعَ يي  َل » يَيقنيولن
ََ ِمثْـلُ  ََ َوَمـْأُجو  «َهـِذهِ  ِإَلَه ِإل  الل ُه  َوْيلس لِْلَعَرِب ِمْن َشـِر قَـْد اقْـتَــَرَب  فُـِتَح اْليَــْوَم ِمـْن َرْدِم يَـْأُجو

ٍ :  يَ  بي َها ا َواَليتا  َ ايَها  قَاَلت  َديي َنتن بان تن َجي  َبعاها اإل ا : يَا َرسنوَل ال َيها  أَنَيه  اي ن َو اينَيا َوَ َ َق باإايب  قن  تن
َِا َكثـَُر اْلَخَبثُ » الَراحلانوَن  قَاَل:   .3346.رواه الب اره: . «نـََعْم ِإ

راهد  -1414 د َعييين  َأ ا َسييييعايٍد اخل نيييد  يـَُقـــوُل الل ــــُه تـََعــــاَلى: يَــــا آَدُم  »قَيييياَل:    َعيييين  النَيييخا
َْ بـَْعــَث الن ــاِر  قَــاَل: َوَمــا بـَْعــُث فـَيَـُقــوُل: لَبـ ْيــَك َوَســ ــُر ِفــي يَــَدْيَك  فـَيَـُقــوُل: َأْخــِر ْعَدْيَك  َواْلَخيـْ

َِاِت  الن اِر  قَاَل: ِمْن ُكـل  َألْـفن ِتْسـَعِمائَةن َوِتْسـَعًة َوِتْسـِعيَن  َفِعْنـَدُه َيِشـيُب الص ـَِّيُر  َوَتَضـُع ُكـلع 

                                                                                                  
    سياقه أي  ا  نا .3911( .وانظر الب اره: 1)
 .نريت :أه (2)
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قَييالنوا: يَييا  «اَرك َوَمــا ُهــْم ِبُســَكاَرك  َوَلِكــن  َعــَذاَب الل ــِه َشــِديدس َحْمــلن َحْمَلَهــا  َوتـَــَرك الن ــاَ، ُســكَ 
ييدن  قَيياَل:  ََ َأْلًفــ َأْبِشــُروا فَــِ ن  ِمــْنُكْم رجــاًل »َرسنييوَل ال َييها  َوأَيي نَييا َذلاييَ  ال َوا ا ََ َوَمــْأُجو َ  «اَوِمــْن يَــْأُجو مثن

َأْرُجــو َأْن »َ َكبَير نَييا   َيَقيياَل:  «ُجــو َأْن َتُكونُــوا رُبُــَع َأْهــِل اْلَجن ــةِ َوال ــِذي نـَْفِســي بَِيــِدِه  ِإن ــي َأرْ »قَيياَل: 
«َأْرُجو َأْن َتُكونُوا ِنْصَف َأْهِل اْلَجن ةِ »َ َكبَير نَا   َيَقاَل:  «َتُكونُوا ثـُُلَث َأْهِل اْلَجن ةِ 

َ َكبَير نَا   َيَقاَل:  (1)
ــُتْم ِفــي الن ــاِ، ِإل  َكال» ــَيَ   َأْو َكَشــَعَرةن بـَْيَضــاَء ِفــي ِجْلــِد َمــا َأنـْ ــْوَداِء ِفــي ِجْلــِد ثـَــْورن َأبـْ ــَعَرِة الس  ش 

  .3348.رواه الب اره:  .«ثـَْورن َأْسَودَ 

َراِهيَم َخِلياًل باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -8   125.النساء: َوات َخَذ الل ُه ِإبـْ

َ  اهللن َعَباٍس  َعنا اب نا  -1415 د َعني هنَماَر ا ِإن ُكْم َمْحُشوُروَن ُحَفاًة عُـَراًة »قَاَل:    َعن  الَنخا
(2)ُغْرًل 

َ قَيرَأَ:  « َنا ِإنـ ا ُكن ـا فَـاِعِلينَ  اَكَما بََدْأنَا َأو َل َخْلقن نُِعيُدُه َوْعدً »مثن َوَأو ُل   154.األنبيياء:  َعَليـْ
َِاَت الش ـَماِل  فَـَأُقوُل:  ايُم  َوِإن  أُنَاًسـَمْن يُْكَسـى يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ِإبـْـَراهِ  ِمـْن َأْصـَحاِبي يـُْؤَخـُذ ِبِهـْم 

يَن َعلَـى َأْعَقـاِبِهْم ُمْنـُذ فَـارَقْـتَـُهْم  فَـَأُقوُل كَ  َمـا َأْصَحاِبي َأْصَحاِبي  فـَيَـُقوُل: ِإنـ ُهْم َلْم يـََزالُـوا ُمْرتَـد 
 117.الاإيدق:  «اْلَحِكيمُ إاَن قَيو لاها:  َما ُدْمُإ ِفيِهمْ  اِهْم َشِهيدً وَُكْنُإ َعَليْ  قَاَل اْلَعْبُد الص اِلحُ 

  .3349.رواه الب اره: . « 118 -

د َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1416 ـــِة  »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا ـــْوَم اْلِقَياَم ـــَراِهيُم َأبَـــاُه آَزَر يـَ ـــى ِإبـْ يـَْلَق
ــَراِهيُم: َألَــْم َأقُــْل لَــَك: َل تـَْعِصــِني  فـَيَـُقــوُل َأبُــوُه:  (3)بَـــَرةس َوَعلَــى َوْجــِه آَزَر قـَتَـــَرةس َوغَ  فـَيَـُقــوُل لَــُه ِإبـْ

َعثُــوَن  فَــأَ  ــَراِهيُم: يَــا َرب  ِإن ــَك َوَعــْدتَِني َأْن َل ُتْخزِيَِنــي يـَــْوَم يـُبـْ يع فَــاْليَـْوَم َل َأْعِصــيَك  فـَيَـُقــوُل ِإبـْ
بـَْعِد  فـَيَـُقوُل الل ُه تـََعاَلى: ِإن ي َحر ْمُإ اْلَجن َة َعَلى اْلَكاِفرِيَن  ثُـم  يـَُقـاُل: ِخْزين َأْخَزك ِمْن َأِبي اََْ 

                                                                                                  
عنوٍل  .َودَاَل يفا راَوايٍَة َعنا اب نا ( 1) َن حمنََمٍد بايَيداها  هَواَليا »: : قَاَل َمس  َنَيةا  َوَذلايَ  أََن  إايد   نَيف  يما اع  أَلر جنيو أَن  َ كنوننيوا نار يَف أَ  

َل منس  اَمةل  تن نَها إاكَ نَيف  ََنَة كَ َيد   ( .6528. )رواه الب اره: «اع 
 .تري حتتن  :أه (2)
 (.السوال الكاإن عن الكدبة :لرتاب  والقرتقالغبار من ا :الغرق)( 3)
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َِا ُهـَو بِـِذيخن  يَا ِإبـَْراِهيُم  َما َتْحَإ رِْجَلْيـَك  فـَيَـْنظُـُر  فَـِ 
ُمْلـَتِطخن  فـَيـُْؤَخـُذ بَِقَوائِِمـِه فـَيـُْلَقـى ِفـي  (1)

  .3355.رواه الب اره: . «الن ارِ 

يَر ن النَياسا  قَياَل:  َوَعن هن  -1417 َقـاُهمْ »قَاَل: قايَم: يَا َرسنيوَل ال َيها  َمين  َأك  ََ  «َأتـْ  َيَقيالنوا: لَيي 
أَلنَ   قَاَل:  قَيالنوا:  «فـَُيوُسُف نَِبيع الل ِه  اْبُن نَِبي  الل ِه  اْبِن نَِبي  الل ـِه  ابْـِن َخِليـِل الل ـهِ »َعن  َ َيا َنس 

ييأَلنَ   قَيياَل:  ََ َعيين  َ ييَيا َنس  اْلَعــَرِب َتْســأَُلوِن  ِخَيــارُُهْم ِفــي اْلَجاِهِلي ــِة ِخَيــارُُهْم  (2)فـََعــْن َمَعــاِدنِ »لَييي 
َِا فـَُقُهوا ْساَلِم  ِإ   .3353.رواه الب اره:  .«ِفي اإْلِ

َنــا َأتَــا»: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َينييرََق ب يينا  نن ييدنٍب  -1412 َلــَة آتَِيــاِن  فَأَتـَيـْ ِني الل يـْ
  .3354.رواه الب اره:  .«  َوِإن ُه ِإبـَْراِهيُم َعَلى رَُجلن َطِويلن  َل َأَكاُد َأَرك رَْأَسُه طُوًل 

ييَ  اهللن َعني هنَمياَعينا اب يينا َعبَيياٍس  -1419 ــَراِهيُم فَــاْنظُُرو »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َر ا ا َأم ــا ِإبـْ
َكـأَن ي َأْنظُـُر ِإلَْيـِه   (3)ِإَلى َصاِحِبُكْم  َوَأم ا ُموَسى َفَجْعدس آَدُم  َعَلى َجَمـلن َأْحَمـَر  َمْخطُـومن ِبُخْلبَـةن 

  .3355.رواه الب اره: . «اْنَحَدَر ِفي اْلَواِدي

ِهيُم َعَلْيـِه الس ـاَلم  َوُهـَو اْختَـَتَن ِإبـْـَرا»: قَاَل: قَاَل َرسنولن ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1411
 .«اْبُن ثََمانِيَن َسَنًة بِاْلَقدعومِ 

«بِالَقُدومِ »َوَعن هن يفا راَوايَة : 
  .3356.رواه الب اره: حنََفَفًة.  (4)

َث  لَـْم َيْكـِذْب ِإبـْـَراِهيُم َعَلْيـِه الس ـاَلم ِإل  ثَـاَل » :قَاَل: قَاَل َرسنولن ال َيها  َوَعن هن  -1411
ــُه:  َِاِت الل ــِه َعــز  َوَجــل : قـَْوُل ــي  ُهن  ِف ــنـْ ــْيِن ِم ــُه:  89.الرييا ات:  ِإن ــي َســِقيمس َكــَذبَاتن  ثِْنتَـ  َوقـَْوُل

بَــْل فـََعلَــُه َكِبيــُرُهْم َهــَذا»  :َأتَــى َعلَــى َجب ــارن » َوقَيياَل:  63.األنبييياء ِْ َِاَت يـَــْومن َوَســارَُة  ِإ َنــا ُهــَو  بـَيـْ
ــ ــْن اْلَجَب ــا رجــاًل ِم ــُه: ِإن  َهــا ُهَن ــَل َل ــِه َفَســأََلُه  اِبَرِة  َفِقي ــْن َأْحَســِن الن ــاِ،  فََأْرَســَل ِإلَْي ــَرَأةس ِم ــُه اْم َمَع

                                                                                                  
 . و ذكر الهباع (1)
 .و و كناية عن األيبول  مجص معدن (2)
 .وي  ق ع ى احلبم الت ي منه   و ليف (3)
 (.والراجن أن الرال يف احلديج اآللة .اسحل آلة النجار :قيم:  و اسحل مكان  وقيم) (4)
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َها  فـََقاَل: َمْن َهِذِه  قَاَل: ُأْخِتي  فَأََتى َسارَةَ    .3358.رواه الب اره:  (1).َوذََكَر بَاقا  احَلدايجا . «َعنـْ
َهييا: أََن َرسنيوَل ال َييها  َوقَيد   َيَقييَد َ  -1418 يَ  ال َييهن َعني  أََميَر باَقت ييما ال ييَودَ ا   َ يدايجن أن د َشييرايٍ  َر ا
ُفُخ َعَلى ِإبـَْراِهيَم َعَلْيِه الس اَلم»َودَاَل  نَنا:    .3359.رواه الب اره:  (2).«َكاَن يـَنـْ

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا َعبَيياٍس  -1418 ن  َييقَ َل َمييا قَيياَل: أَوَ  َر ا اخَتَييَي الندَسيياءن ال ما
يين  قابَييما أن د  (3) ما

ن  ًَقيييي َاعاييييَم  اخَتَييييَيت  ما ييييَ   اإاي  َاعايييييَم َو ا َييييا إابي ييييرَا ايحلن َوبااب ناَهييييا إاي  َ َجيييياَء تا لَتينَعفدييييَ  أَثَيَرَ ييييا َع َييييى َسييييارََق  مثن
عنهن  َ َن َوَ َعهنَما عان َد ال بَيي تا  عان َد َلو   َمئايٍي  (4)َ ةٍ  ينر  ا ََكَة يَيو  ََ  ا   َولَي 

دا َبَ  يفا أَع َ ى ال َمس جا  َيو َا َدم 
رَابًي َا جا َا َماءل   َيَوَ َعهنَما  نَنالاَ   َوَوَ َص عان يَدإن ََ تا َ قَيَفيى  (5)اَأَ دل  َولَي  يَقاًء  اييها َمياءل  مثن  اييها َم يرل  َوسا

َييَيا ال ييَوالاه الَييياه    َيَتباَعت ييهن اإابي ييرَا ايحلن منن  َ اًقيي َ تن َو َيتي رنكننَييا تا : يَييا إابي ييرَا ايحلن  أَي ييَن  َييي  َاعايييَم   َيَقالَييت  أن   إاي 
ييرَارً  ءل   َيَقالَييت  لَييهن َذلاييَ  ما َل َوَك َشيي   ََ  ايييها إان يي َهييا   َيَقالَييت  لَييهن: آل َييهن الَييياه الَييي    َوَجَعييَم َك يَي  َتفاييتن إالَيي 

َييَيا   َ َرَجَعييت    َييان  ََ َق إابي ييرَا ايحلن  َ ييَن إاَذا َكيياَن عان ييَد أََمييَرَك تا : إاَذن  َك ينَهييييدعنَنا  مثن قَيياَل: نَيَعييحل   قَالَييت 
َييؤنَكءا ال َك اَميياتا  َوَر َييَص يََدي ييها  َ َلَعييا تا ييها ال بَيي ييَت  مثن ها َبَم باَوج  ييتَيق  نَييهن  اس  نَييا َربيَ  َيَقيياَل:  الثَنايَييةا َ ي ييجن َك يَيَرو 

يين  ذنرديَيييتا باييَواٍل َتييري ا ذاه َدر ٍع عان ييَد بَيي تاييَ  ال منَيييَر ا  ييَكن تن ما ييكنرنونَ َ ييَن بَي َييَ :  إايد َأس  .إبييرا يحل:  َيش 

يي  37 يين  َذلاييَ  ال َميياءا  َ ييَن إاَذا نَفاييَد َمييا يفا السد ييَربن ما َاعايييَم َوَ ش  ييصن إاي  َاعايييَم  ينر  ا َقاءا  َوَجَع َييت  أن   إاي 
أَو  قَيياَل: يَيتَي َييَبطن  -َع اَشييت  َوَع اييَ  ابي نينَهييا  َوَجَع َييت   َين ظنييرن إالَي ييها يَيتَي َييَود 

يَييَة أَن   - (6)  َان  ََ َقييت  َكرَا ا
بَيَ ت   يتَيق  َ اس  َر ضا يَ ايَها   َيَقاَمت  َعَ ي ها  مثن ال يَوالاَه  َين ظنيرن   َين ظنَر إالَي ها   َيَوَجَدت  الَرَفا أَقي َرَب َجَبٍم يفا األ 

َ ا َيَ حل   َيَر َأَ دً  اَ م   َيَرد َأَ دً  ين  الَريَفا َ يَن إاَذا بَيَ غَيت  ال يَوالاَه َر َيَعيت  طَيَرَم لار عاَهيا  مثن    َيَهَبَ ت  ما

                                                                                                  
  .1543 وك و بته وعتقه/  : ( .وقد  قد  يف البيوع/ باب: شراء الم1)
يف مو ييع    يييا أ ييدإا  واآلتيير يف بييدء  -رمحييه اهلل-مل أجييد  يييا احلييديج  يمييا  قييد  ميين قبييم  وقييد أترجييه الب يياره .( 2)

 . 3357اخل ق/  : 
عثر يف و و أن   بَ الثوب مث  شد الوسط بش ء و ر ص وسط الثوب و رس ه ع ى األسفم لئل     و الن اا واعمص مناطق (3)

 .الييم
 .شجرق كبريق :أه (4)
 .وعاء من ج د و  (5)
 .يتق ت يف األرض :أه (6)
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َ أَ َيت  ال َمير َوَق  َيَقاَميت   هنيولا َ يَن َجياَوَدت  ال يَوالاَه  مثن ن َسانا ال َمج  َهيا َوَنظَيَرت  َ يم   َسَعت  َسع َ  اإل ا َعَ يي 
فَــَذِلَك »:    َيَفَع َييت  َذلاييَ  َسييب َص َمييرَاٍت. قَيياَل اب يينن َعبَيياٍس: قَيياَل النَييخا  ا َي َييحل   َيييَر َأَ ييدً  ا َيييَرد َأَ ييدً 

نَـُهَما َرَ ت  َع َيى ال َمير َوقا يَا  .«َسْعُي الن اِ، بـَيـْ : يَبيهٍ اَعيت  يَبيو  ً  َيَ َما َأش     َيَقالَيت 
َسيَها  - (1)  - نراييدن نَيف 

َ َ َسَمَعت   َ َسماَعت  أيهً  : َقد  َأي َع َت إان  َكاَن عان يَدَك تايَوا ل امثن    َيَقاَلت 
يَ  باال َم َي ا عان يَد  (2)  َيإاَذا  ا

يييَبَ    َيَبَييييَج باَعقابايييها  يييصا َدم  يييها  -َمو  ا ََنا ا  نيييهن ل َمييياءن  َ َجَع َيييت  تنَود َ يييَن َظَهيييَر ا -أَو  قَييياَل: جبا
َو َيقنيييولن  (3)

يَقاإاَها ين  ال َمياءا يفا سا باَيداَ ا َ َكَيا  َوَجَعَ ت   َيغ يرامن ما
. قَياَل اب ينن َعبَياٍس:  (4) َو نيَو يَيفنيورن بَيع يَد َميا  َيغ يرامن

 - ِرْف ِمـْن اْلَمـاءِ لَـْو لَـْم تـََّْـأَو  قَياَل:  -يـَْرَحُم الل ُه ُأم  ِإْسَماِعيَل  َلْو تـَرََكْإ زَْمَزَم »: قَاَل الَنخا  
ــــ ًن ــــَزُم َعيـْ َــــْإ زَْم ــــ اَلَكان : َك خَتَييييا نوا  (5).«اَمِعيًن قَيييياَل: َ َشييييراَبت  َوأَر َ ييييَعت  َولَييييَدَ ا   َيَقيييياَل َ َييييا ال َم َيييي ن

َعَة  الَهيييي 
يييصن  (6) أَ   َييهن. وََكيياَن ال بَيي ييتن   َييإاَن َ ييا  ننَييا بَيي ييَت ال َييها  يَيب يي ا َ ييَيا ال غنييَل ن َوأَبنييوهن  َوإاَن ال َييَه َك ينها
َالاها  َ َكانَيت  َكيَيلا َ  امنر  َفاعً  َر ضا َكالرَاباَيةا   َأ  ايها الس ينولن   َيَتأ تنين َعن   َايناها َواا َ يَن َميَرت  تاايحل   مان  األ 
رن ي َقييةل 
يين  جنيير  نحَل  (7) يين  جنيير  نحَل  -ما ييمن بَيي ييٍت ما يين  طَ  -أَو  أَ   با اييَ  ما ييَفما َمَكييَة  منق  رايييقا َكييَداٍء   َينَيبَلنييوا يفا َأس 

َييَيا ال ييَوالاه َوَمييا  ايييها َميياءل   (8) اَعاإاًفيي ا َيييرَأَو ا طَيياإارً  ييدننَا تا  َيَقييالنوا: إاَن َ ييَيا ال َيياإاَر لَيَييدنورن َع َييى َميياٍء  َلَعه 
ا  ا ََأر َسيي نوا َجراي يي أَو  َجييرايَي  

َاعايييَم  َييإاَذا  نييحل  باال َميياءا   يَ  (9) بَيرنو نحل  باال َميياءا  َييأَقي بَي نوا  قَيياَل: َوأن   إاي  َرَجعنييوا  َييَأت 
: نَيَعحل   َوَلكان  َك َ يَق َلكنيحل  يفا ال َمي اءا  قَيالنوا: عان َد ال َماءا   َيَقالنوا: أَ َأ َذناَ  لََنا أَن  نَين باَل عان َدكا   َيَقاَلت 

َِِلــَك ُأم  ِإْســَماِعيَل َوِهــَي ُتِحــبع »: نَييخا  نَيَعييحل   قَيياَل اب يينن َعبَيياٍس: قَيياَل ال َُْ َفــأَْلَفى  َْ ا ــ  َينَيبَلنييوا  .«ْن
                                                                                                  

 .ك مة دجر ل سكوت (1)
 .إتاثة :بالهحل والكسر أه (2)
 .جتعم له  وً ا جيتمص  يه الاء :أه (3)
 .ما  شرب  يه :أه (4)
   ييا القيدر يبير  ابين عبياس بر عيه عين النيخ و (: 6/452( .وقال احلا ن يف الفيتن )أه ظا رًا جاريًا ع ى وجه األرض)( 5)

 . و يه إشعار بأن مجيص احلديج مر وع
 .ا لك :أه (6)
 .أه اعماعة الرتا قة يف السفر :الر قة (7)
 (. و اليه حيو  ع ى الاء ويرتلل وك  ه  عنه)( 8)
 .اإجألنه جيره يف احلو  يفالرسول -بفتن أوله وكسر الراء و شديد الياء- اعره (9)
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ني هنحل   َوَشَت ال غنَل ن وَ  من أَبي َياٍت ما َا أَ    َيَع َيحَل ال َعَربايَيَة َوأَر َس نوا إاَن أَ   ايهاحل    َينَيبَلنوا َمَعهنحل   َ َن إاَذا َكاَن تا
ني هنحل   َوأَني فَ  َ  َشَت   َيَ َما أَل َركَ ما َاعاييَم   احلن نيحلَ  َسهنحل  َوأَع َجبَيهنحل   ا يني هنحل   َوَما َيت  أن   إاي  يرَأًَق ما َدَوجنيوهن ام 

َاعايييمن ين َيالاصن َ راَكتَييهن  َ َجياَء إابي يرَا ايحلن بَيع ييَدَما  َييَبَوَ  إاي 
رَأَ َييهن َعن يهن  (1) َاعايييَم  َ َسيَأَل ام  :   َي َيحل  جيَايد  إاي   َيَقالَييت 

يَدقٍ  يٍق َوشا : حَن نن باَشر   حَن نن يفا  ا هاحل  َوَ ي َئتاهاحل    َيَقاَلت  َ َسَأَ َا َعن  َعي شا   َ َشيَكت  َترََ  يَيب َتغا  لََنا  مثن
َاعايييمن  إالَي ييها  قَيياَل:  َييإاَذا َجيياَء َدو جنيي ا  َيياقي َرإا  َعَ ي ييها الَسييَلَ   َوقنييويا لَييهن يينَغييديير  َعَتبَييَة بَ  اباييها   َيَ َمييا َجيياَء إاي 

ََ شيئً  : نَيَعحل   َجاَءنَيا َشيي  ل َكيَيا وََكيَيا  َ َسيأَلََنا َعن يَ  اَكأَنَهن آَن    َيَقاَل: َ م  َجاءَكنحل  مان  َأَ ٍد  قَاَلت 
ييَدٍق  قَييالَ  ييٍد َوشا بَير  نييهن أَنَييا يفا َجه  بَير  نييهن  َوَسييأََل ا َكي ييَف َعي شنييَنا   ََأت  :  ََأت  ٍء  قَالَييت  يَبيياكا باَشيي   :  َيَهييم  أَو 

: َتييديييير  َعَتبَييييَة بَاباييييَ   قَيييياَل: َذاكا َأ ا  َوقَييييد  أََمييييَريا  ييييرَأَ َعَ ي ييييَ  الَسييييَلَ   َويَيقنييييولن  أَن  نَيَعييييحل   أََمييييَريا أَن  أَقي 
َرد   َيَ باجَ  ني هنحل  أنت  قا  باَأ   ا ا  َ  ََ َقَها  َو َيَبَوَ  ما َ أَ َيا نحل   أن َاراَق ا  احلَ  َعني هنحل  إابي رَا ايحلن َما َشاَء ال َيهن  مثن

: َترََ  يَيب َتغا  لََنا  قَاَل: َكي يَف أَني يتن  رَأَ اها َ َسَأَ َا َعن هن   َيَقاَلت  هن  َ َدَتَم َعَ ى ام  حل   َوَسيَأَ َا بَيع دن  َيَ حل  جيَاد 
َييري ٍ  : حَن يينن خبا ييهاحل  َوَ ي ئَييتاهاحل    َيَقالَييت  : َعيين  َعي شا  َوَسييَعٍة  َوأَثي نَييت  َع َييى ال َييها   َيَقيياَل: َمييا طََعييامنكنحل   قَالَييت 

يحلا َوال َمياءا. قَياَل النَي : ال َمياءن  قَياَل: الَ هنيحَل بَياراك  َ نيحل  يفا الَ ي  حلن  قَاَل: َ َما َشرَابنكنحل   قَاَلت  : خا  الَ ي 
َوَلْم َيُكْن َلُهْم يـَْوَمئِـذن َحـب  »

َميا َأَ يدل «ْو َكـاَن َلُهـْم َدَعـا َلُهـْم ِفيـهِ َولَـ (2) . قَياَل:  َيهنَميا َك َ   نيو َعَ ي ها
َتَبَة بَابايها   َيَ َميا باَغري ا َمَكَة إاَك ملَ  يينَوا اَقاهن. قَاَل:  َإاَذا َجاَء َدو جن ا  َاقي َرإا  َعَ ي ها الَسَلَ   َومنرايها يينث باتن عَ 

َاعاييييمن قَييي َي ئَيييةا  َوأَثي نَيييت  َعَ ي يييها  َجيياَء إاي  : نَيَعيييحل   أَ َانَيييا َشيييي  ل َ َسييينن ا   ييين  َأَ يييٍد  قَالَييت  اَل: َ يييم  أَ َييياكنحل  ما
ٍء   َري ٍ  قَاَل:  ََأو يَباكا باَش   بَير  نهن أَنَا خبا بَير  نهن  َ َسأََل ا َكي َف َعي شنَنا  ََأت  : نَيَعيحل   َ َسأََل ا َعن َ   ََأت  قَالَيت 

يييَو ييَ  يييرَأن َعَ ي يييَ  الَسيييَلَ   َويَيييأ منرنَك أَن   ينث بايييَت َعَتبَيييَة بَابايييَ   قَييياَل: َذاكا َأ ا َوأَن يييتا ال َعَتبَيييةن  أََميييَريا أَ  ن ن  ق 
َاعايييمن ييَيير اه نيَييب ًل  َ َجيياَء بَيع ييَد َذلاييَ   َوإاي  َ لَباييَج َعييني هنحل  َمييا َشيياَء ال َييهن  مثن ييَك ا  مثن َ ييٍة لَييهن َت ييَت َلو   أنم سا

يييَنصن ال َوالايييدن باال َولَيييدا َوال َولَيييدن باال َوالايييدا  مثنَ  اَقرايبًييي يييَبَ    َيَ َميييا َرآهن قَييياَ  إالَي يييها  َ َرييينَيَعا َكَميييا َير  ييين  َدم  قَييياَل: يَيييا  ما
َنص  َما أََمَرَك َرب َ   قَاَل: َو نعاينن ا  ٍر  قَاَل:  َايب  َاعايمن  إاَن الَ َه أََمَريا باَأم    قَاَل: َوأنعايننيَ   قَياَل:  َيإاَن إاي 

                                                                                                  
و ييي  يف األيبيييم بيييية النعامييية أل يييا ك   بالسيييكون :وقييييم  و يييو بكسييير اليييراء الشييي ء اليييرتوك  وليييده الييييه  ركيييه  نييياك :أه (1)

 .تهنه
 .يع   ن ة (2)
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َ َ ييا  ننَييا بَيي تًيي َ َييا  قَيياَل: َ عان ييَد َذلاييَ  َر َيَعييا اال َييَه أََمييَريا أَن  أَب يي ا   َوَأَشيياَر إاَن َأَكَمييٍة منر  َفاَعييٍة َع َييى َمييا َ و 
َاعايييمن يَييأ ِتا بااحل اَجييارَقا  (1)ال َقَواعاييدَ  يين  ال بَيي ييتا  َ َجَعييَم إاي  َوإابي ييرَا ايحلن يَيب يي ا  َ ييَن إاَذا ار  َيَفييَص ال بانَيياءن  َجيياَء ما

َيا يَيقنيوَكنا  َاعاييمن يينَناوالنيهن احل اَجيارََق  َوإن َجرا  َيَوَ يَعهن لَيهن  َيَقياَ  َعَ ي يها  َو نيَو يَيب ي ا َوإاي  ََيا احلَ  َربَينَيا  َيَقبَيم  : تا
َنا إاَنَ  أَن َت الَسمايصن ال َع ايحلن    .3364 . .رواه الب اره: 127.البقرق:  ما

َر ضا أََوَل   َعيييين  َأ ا َذر   -1414 ييييَص يفا األ  ٍد ون ا ييييجا : يَييييا َرسنييييوَل ال َييييها  َأه  َمس  قَيييياَل: قين  ييييتن
َ َأه؟  قَاَل:  «اْلَمْسِجُد اْلَحَرامُ »قَاَل:  : مثن َْقَصى»قَاَل: قين  تن : َكحل  َكاَن  «اْلَمْسِجُد اَْ نَيهنَميا  قين  تن بَييي 
.رواه الب يياره:  (2).«َأْربـَُعــوَن َســَنًة  ثُــم  َأيـَْنَمــا َأْدرََكْتــَك الص ــاَلُة بـَْعــُد َفَصــل ْه  فَــِ ن  اْلَفْضــَل ِفيــهِ »قَيياَل: 
3366.  

َي ٍد الَساعاداهد  -1415 .  َيَقياَل   أَنَيهنحل  قَيالنوا: يَيا َرسنيوَل ال َيها َكي يَف ننَري د  َعَ ي ي َ َعن  َأ ا محن
ـــى آِل »: َرسنيييولن ال َيييها  ـــِه  َكَمـــا َصـــل ْيَإ َعَل ُِر ي ِت ـــِه َو ـــدن َوَأْزَواِج ـــى ُمَحم  ـــم  َصـــل  َعَل ُقولُـــوا: الل ُه

ـــَراِهيَم ِإن ـــَك َحِميـــدس  ـــِه  َكَمـــا بَارَْكـــَإ َعَلـــى آِل ِإبـْ ُِر ي ِت ـــدن َوَأْزَواِجـــِه َو ـــَراِهيَم  َوبَـــاِرْ  َعَلـــى ُمَحم  ِإبـْ
  .3369.رواه الب اره:  .«يدس َمجِ 

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعبَيييياٍس  َعيييينا اب يييينا  -1416 َ   قَيييياَل: َكيييياَن النَييييخا   َر ا َسييييَن َواحل نَسيييي   يينَعييييودذن احلَ 
 : ُِ ِبَكِلَمـاِت الل ـِه الت ام ـِة »َويَيقنيولن ُِ ِبَهـا ِإْسـَماِعيَل َوِإْسـَحاَ : َأعُـو ِإن  َأبَاُكَما َكاَن يـَُعـو 

ِمـْن ُكـل   (3)
َوِمْن ُكل  َعْينن َلم ةن  (4)َشْيطَانن َوَهام ةن 

(5)
  .3371.رواه الب اره:  .«

 
 

                                                                                                  
 .وا د ا قاعدق  األساس :أه (1)
دل »راَوايٍَة: .َودَاَل يفا  (2)  ( .3425. )رواه الب اره: «َواأَلر ضن َلَ  َمس جا
 .ع مه :وقيم  ناه كلمهمع :قيم (3)
 . و ي  ق ع ى لواب األرض من  ية وذات سحل (4)
 .و و طرم من اعنون  ذات لحل :أه (5)
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َراِهيمَ باب: قـَْولُُه َعز  َوَجل :  -4 ُهْم َعْن َضْيِف ِإبـْ   .51.احلجر: اْلية َونـَب ئـْ

ُن َأَحـقع بِالش ـك  ِمـْن ِإبـْـَراِهيمَ َنحْ »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1417
(1)  ِْ ِإ

.البقيرق:  َرب  َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى قَاَل َأْو َلْم تـُْؤِمْن قَاَل بـَلَـى َوَلِكـْن لَِيْطَمـِئن  قـَْلبِـيقَاَل: 

ــْجِن طُــوَل َمــا َولَــ (2)  َلَقــْد َكــاَن يَــْأِوي ِإلَــى رُْكــنن َشــِديدن اَويـَــْرَحُم الل ــُه ُلوطًــ  265 ْو لَِبثْــُإ ِفــي الس 
ََجْبُإ الد اِعيَ    .3372.رواه الب اره:  .«لَِبَث يُوُسُف  ََ

ُِْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإن ُه َكاَن  باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى: -5 َوا
  .54.مرمي: َصاِدَ  اْلَوْعدِ 

يييوَعا  -1412 َك  ييي نوَن  َل: َميييَر النَيييخا  قَيييا َعييين  َسيييَ َمَة ب ييينا األ  يييَ حَل يَين َتها ييين  َأس  َع َيييى نَيَفيييٍر ما
(3) 

 «  اْرُمــوا َوَأنَـا َمــَع بَنِـي فُــاَلنن ااْرُمـوا بَنِــي ِإْسـَماِعيَل  فَــِ ن  َأبَـاُكْم َكــاَن رَاِميًـ»:  َيَقياَل َرسنيولن ال َييها 
ا باأَي ييدايهاحل    َيَقييالَ  َسييَ  َأَ ييدن ال َفييرايَق   ــوَن »: َرسنييولن ال َييها  قَيياَل:  ََأم  ــْم َل تـَْرُم ــا َلُك  َيَقييالنوا: يَييا  «َم

  .3373.رواه الب اره:  .«اْرُموا َوَأنَا َمَعُكْم ُكل ُكمْ »َرسنوَل الَ ها نَير ما  َوأَن َت َمَعهنحل   قَاَل: 

  .61. ول: اَوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحً باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -6

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -1419 يَر يفا َتيب َوقا  َيبنيوَك  : أََن َرسنوَل الَ ها َر ا   َلَما نيَيَبَل احل اج 
َنا   َيييأَ  يييتَيَقيي  َهيييا َواس  ني  َهيييا   َيَقيييالنوا: قَيييد  َعَجنَيييا ما ني  يييتَيقنوا ما ييين  بائ راَ يييا  َوَك َيس  يييَربنوا ما َمَر نحل  أَن  أََميييَر نحل  أَن  َك َيش 

َ   َويينَهرايقنوا َذلاَ  ال َماَء.    .3378.رواه الب اره: َي  َر نوا َذلاَ  ال َعجا

َوَأْن َوَأْن     َأْن يـَُهرِيُقوا َما اْستَـَقْوا ِمـْن بِْئرَِهـاَأْن يـَُهرِيُقوا َما اْستَـَقْوا ِمـْن بِْئرَِهـا  فََأَمَرُهْم َرُسوُل الل ِه فََأَمَرُهْم َرُسوُل الل ِه ]َوِفي ِرَوايَةن: ]َوِفي ِرَوايَةن: ( ( 2828))
ِبَل اْلَعِجينَ  ِبَل اْلَعِجينَ يـَْعِلُفوا اإْلِ ]رواه ]رواه [. [. ْن اْلِبْئِر ال تِـي َكانَـْإ َتِرُدَهـا الن اقَـةُ ْن اْلِبْئِر ال تِـي َكانَـْإ َتِرُدَهـا الن اقَـةُ َوَأَمَرُهْم َأْن َيْستَـُقوا مِ َوَأَمَرُهْم َأْن َيْستَـُقوا مِ     يـَْعِلُفوا اإْلِ

 [.[.88798879البخاري: البخاري: 

                                                                                                  
 .ولو ش  لكنا أون بيل  منه إعظاًما إلبرا يحل  مل يش  وحنن كيل  :الرال نف  الش  عنهما أه :قيم (1)
 .وقوأيبم الركن النا ية من اعبم ويو ص مو ص الق  عشريق :أه (2)
 .(يرتامون  والتنا م الرتام  ل سبق  ونهم  لن  لنًا إذا ت به :أد) (3)



  

 (485) 

ِْ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوتُ باب:  -7   .133.البقرق: َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإ

د َوَعن يييهن  -1481 ابْـــِن  ابْـــُن اْلَكـــرِيِم  ابْـــِن اْلَكـــرِيِم  (1)اْلَكـــرِيُم »أَنَيييهن قَييياَل:    َعييين  النَيييخا
  .3382.رواه الب اره:  .«اْلَكرِيِم  يُوُسُف ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَ  ْبِن ِإبـَْراِهيَم َعَلْيِهْم الس اَلم

 باب: َحِديِث اْلَخِضِر َمَع ُموَسى َعَلْيِهَما الس اَلم -2

د َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1481 َْ َعَلـــى ِإن َمـــا ُســـم َي الْ »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا َخِضـــَر ََن ـــُه َجَلـــ
فـَْرَوةن بـَْيَضاَء 
َِا (2) ِهَي تـَْهتَـزع  فَِ 

  .3452.رواه الب اره:  .«ِمْن َخْلِفِه َخْضَراءَ  (3)

  138.األعرام: يـَْعِكُفوَن َعَلى َأْصَنامن َلُهمْ باب:  -9

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعيييين  َجييييابارا ب يييينا َعب ييييدا ال َييييها  -1488 َع يييي ا  نَييييا َمييييَص َرسنييييولا ال َييييها قَيييياَل: كن  َر ا
َْســَوِد ِمْنــُه  فَِ نـ ـُه َأْطَيبُــهُ »قَيياَل:  َوإاَن َرسنييوَل ال َييها  (4)ال َكبَيياَ   َْ قَييالنوا: َأكنن ييَت  َير َعييى  «َعلَــْيُكْم بِا

  .3456.رواه الب اره: . «َوَهْل ِمْن نَِبِي ِإل  َوَقْد َرَعاَها »ال َغَنحَل  قَاَل: 

 َوفَاِة ُموَسى َوِِْكُرُه بـَْعدُ  :ببا
 :فـََقـاَل لَـُه ُموَسـى  اْحَت   آَدُم َوُموَسـى» :قَاَل َرسنولن ال َيها  :قَالَ    نَريي رَقَ َعن  َأ ا . (28)

اَ  َأنْــَإ ُموَســى ال ــِذك اْصــطَفَ  :َأنْــَإ آَدُم ال ــِذك َأْخَرَجْتــَك َخِطيَئُتــَك ِمــَن اْلَجن ــِة. فـََقــاَل لَــُه آَدمُ 
َر َعلَـ يَوِبَكاَلِمِه  ثُم  تـَُلوُمنِ  الل ُه ِبِرَسالَتِهِ   : َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  .«قـَْبـَل َأْن ُأْخلَـقَ  ي  َعَلى َأْمرن قُـد 

ا  .«َفَح   آَدُم ُموَسى»   .3459.رواه الب اره:  . َمرَ َي  

 

                                                                                                  
 .اليه مجص كثرق اخلري :أه (1)
 .ق عة يابسة من  شي  :وقيم  الفروق وجه األرض ما:بن عباس ر   اهلل عنهاقال  (2)
 .وا تب النبات إذا طال  ا تبت األرض إذا أنبتت :قال اخل يم (3)
 .ورقه وت ط قاإ ه :وقيم  اك و مثر األر  (4)
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ِلل ِذيَن آَمُنوا اْمَرَأَة  َوَضَرَب الل ُه مثاًل باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -11
  .12 - 11.التيرمي: وََكاَنْإ ِمْن اْلَقانِِتينَ ِإَلى قـَْوِلِه  ِفْرَعْونَ 

ـــْم »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا منوَسيييى  -1488 ـــْن الر َجـــاِل َكِثيـــرس  َوَل َكَمـــَل ِم
ـــُإ ِعْمـــَراَن  َوِإن  َفْضـــَل َعاِئَشـــَة َعَلـــى  َيْكُمـــْل ِمـــْن الن َســـاِء: ِإل  آِســـَيُة اْمـــَرَأةُ  ِفْرَعـــْوَن  َوَمـــْريَُم بِْن

  .3411.رواه الب اره:  .«َعَلى َسائِِر الط َعامِ  (1)الن َساِء َكَفْضِل الث رِيدِ 

َْ َلِمْن اْلُمْرَسِلينَ  باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى: -11 ِإَلى قـَْولِِه  َوِإن  يُوُن
 ِيمس َوُهَو ُمل :142 -139.الرا ات  

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -1484 د َر ا َمــا يـَْنَبَِّــي ِلَعْبــدن َأْن يـَُقــوَل: »قَيياَل:    َعيين  النَييخا
َْ ْبِن َمت ى رس ِمْن يُوُن   .3413.رواه الب اره: َوَنَسَبهن إاَن أَبايها.  «ِإن ي َخيـْ

َنا َداُوَد زَبُورً ى: باب: قـَْوِل الل ِه تـََعالَ  -18   163.النساء: اَوآتـَيـْ

د َعين  َأ ا  نَريي يرََق  -1485 ُخف ــَف َعلَـى َداُوَد َعَلْيــِه الس ـاَلم اْلُقــْرآُن  »قَياَل:    َعيين  النَيخا
ََ َدَوابعـــُه  وَ  َُ  فـَيَـْقـــَرأُ اْلُقـــْرآَن قـَْبـــَل َأْن ُتْســـَر َل يَْأُكـــُل ِإل  ِمـــْن َعَمـــِل َفَكـــاَن يَـــْأُمُر ِبَدَواب ـــِه فـَُتْســـَر

  .3417.رواه الب اره:  .«يَِدهِ 

َنا ِلَداُوَد ُسَلْيَماَن نِْعَم اْلَعْبُد ِإن ُه باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -18 َوَوَهبـْ
  35.ص: َأو ابس 

ييييَص َرسنييييوَل ال َييييها َوَعن ييييهن  -1486 :  : أَنَييييهن يَا اِ،  َكَمثَــــِل رَُجــــلن َمثَِلــــي َوَمثَــــُل الن ــــ»يَيقنييييولن
 .«  َفَجَعَل اْلَفَراُش َوَهِذِه الد َوابع تـََقُع ِفي الن ارِ ااْستَـْوَقَد نَارً 
ْئُب فَــــَذَهَب بِــــاْبِن ِإْحــــَداُهَما  فـََقالَــــْإ »َوقَيييياَل:  َكانَــــْإ اْمَرَأتَــــاِن َمَعُهَمــــا ابـَْناُهَمــــا  َجــــاَء الــــذ 

                                                                                                  
 .وقد يكون معه ال يحل تالًبا  و و ما يرنص  را ال يحل  الثريد معروم (1)
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ََِهـــَب بِابِْنـــِك  ََِهـــَب بِابْنِـــِك  فـََتَحاَكَمَتـــا ِإلَـــى َداُوَد   َصـــاِحَبتـَُها: ِإن َمـــا  َُْخـــَرك: ِإن َمـــا  َوقَالَـــْإ ا
تُـوِني بِالس ـك يِن َأُشـقع  َرك  َفَخَرَجَتا َعَلى ُسـَلْيَماَن بْـِن َداُوَد فََأْخبَـَرتَـاُه  فـََقـاَل: ائـْ ُه فـََقَضى بِِه لِْلُكبـْ

نَـُهَمـــا  فـََقالَـــْإ الصعـــََّْرك: ل تـَْفَعـــْل يَـ  َهـــا  فـََقَضـــى بِـــِه لِلصعـــََّْركبـَيـْ .رواه  .«ْرَحُمـــَك الل ـــُه  ُهـــَو ابـْنـُ
  .3427  3426الب اره: 
نَــــُه فـَيَـْقـــَتِحْمَن ِفيَهـــا  فَأَنَــــا »: َودَاَل يفا راَوايَيييٍة يفا احلَيييدايجا األَولا . (24) َفَجَعـــَل يـَْنـــزُِعُهن  َويـََِّْلبـْ

 .6483.رواه الب اره:   .«ْم تـَْقَتِحُموَن ِفيَهاَعِن الن اِر  َوَأنـْتُ  (1)آُخُذ ِبُحَجزُِكمْ 
(2)

 

ِْ قَاَلْإ اْلَماَلِئَكُة يَا َمْرَيُم باب:  -14 اْلية إلى  الل َه اْصطََفا ِ  ِإن  َوِإ
  .44 -42.آل عمران: أَيـعُهْم َيْكُفُل َمْرَيمَ قوله: 

َ  َعييين  َع اييي    -1487 :  قَييياَل: يَاع يييتن النَيييخا َنـــُة ِعْمـــَراَن  »يَيقنيييولن ـــُر ِنَســـائَِها َمـــْريَُم ابـْ َخيـْ
ُر ِنَسائَِها َخِديَجةُ    .3432.رواه الب اره:  .«َوَخيـْ

ِْ باب: قولِه تعالى:  -15 ِإَلى قـَْوِلِه:  اْلَمالَِئَكُة يَا َمْرَيمُ  قَاَلإِ ِإ
  َما يـَُقوُل لَُه ُكْن فـََيُكونفَِ ن :48 - 45.آل عمران  

:  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها   نَريي ييرََق  َعيين  َأ ا  -1482 ــُر ِنَســاءن »يَيقنييولن ــَرْيشن َخيـْ ِنَســاُء قـُ
ِبَل: َأْحَناهُ  َِاِت يَِدهِ  (3)رَِكْبَن اإْلِ َن ِفي  (4)َعَلى ِطْفلن  َوَأْرَعاُه َعَلى َزْو

  .3434.رواه الب اره:  .«

إلى:  ُلوا ِفي ِديِنُكمْ يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َل تـََّْ باب: قـَْولُُه:  -16
 وَِكياًل :171.النساء  

د  َعن  عنَباَلَق  -1489 َمـْن َشـِهَد َأْن َل ِإلَـَه ِإل  الل ـُه َوْحـَدُه َل َشـرِيَك »قَياَل:  َعن  النَيخا
                                                                                                  

 .و   معقد السراويم واكدار  مجص  جبق (1)
ن تاَهاءا َعنا ال َمَعايبا  :باب.كتاب الرقاا/  (2)    .اكا
 . نا ع يه حينو  نًوا :يقال  أشفقه :أه (3)
 . يما م كه :أه (4)
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َوُروحس  (1)ِلَمُتُه َأْلَقاَهـا ِإلَـى َمـْريَمَ َعْبُدُه َوَرُسولُُه  َوَأن  ِعيَسى َعْبُد الل ِه َوَرُسولُُه  وَكَ  اَلُه  َوَأن  ُمَحم دً 
   .«ِمْنُه  َواْلَجن ُة َحق   َوالن اُر َحق   َأْدَخَلُه الل ُه اْلَجن َة َعَلى َما َكاَن ِمْن اْلَعَملِ 

  .3435ره: .رواه الب ا  .«ِمْن َأبـَْواِب اْلَجن ِة الث َمانَِيِة َأيـ َها َشاءَ » :َودَاَل يفا راَوايَةٍ . (25)

ُِْكْر ِفي باب: قـَْوِل الل ِه:  -17 َتَبَذْت ِمْن  اْلِكَتابِ َوا ِْ انـْ َمْرَيَم ِإ
َأْهِلَها

(2)
  16.مرمي: 

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1481 لَـْم يـَـَتَكل ْم ِفـي اْلَمْهـِد ِإل  َثاَلثَـةس: ِعيَسـى  » قَياَل:   َعن  النَيخا
َهـا َأْو وََكاَن ِفي بَِني ِإْسَرا ئِيَل رَُجلس يـَُقاُل َلُه ُجَرْي س  َكاَن ُيَصل ي  َجاَءْتُه أُمعُه َفَدَعْتُه  فـََقـاَل: ُأِجيبـُ

وََكــاَن ُجــَرْي س ِفــي َصــْوَمَعِتِه  (3)ُأَصــل ي  فـََقالَــْإ: الل ُهــم  َل تُِمْتــُه َحت ــى تُرِيَــُه ُوُجــوَه اْلُموِمَســاِت 
(4) 

  فـََقالَـْإ: افََأْمَكَنْتـُه ِمـْن نـَْفِسـَها  فـََولَـَدْت ُغاَلًمـ اَأةس وََكل َمْتـُه  فَـأََبى فَأَتَـْإ رَاِعيًـفـَتَـَعر َضْإ لَـُه اْمـرَ 
اَل: ِمـْن ُجــَرْي ن  فَــأَتـَْوُه َفَكَسـُروا َصــْوَمَعَتُه  َوَأنـَْزلُــوُه َوَسـبعوُه  فـَتَـَوض ــأَ َوَصــل ى  ثُـم  َأتَــى اْلَُّــاَلَم فـََقــ

ََِهــبن  قَـاَل: َل  ِإل  ِمــْن ِطــينن   َمـْن َأبُــوَ  يَـا غُــاَلُم  قَـاَل: الر اِعــي  قَــاُلوا: نـَْبنِـي َصــْوَمَعَتَك ِمـْن 
ُِو َشــارَةن  اوََكانَــْإ اْمــَرَأةس تـُْرِضــُع ابـًْنــ َلَهــا ِمــْن بَِنــي ِإْســَرائِيَل  َفَمــر  ِبَهــا رَُجــلس رَاِكــبس 

فـََقاَلــْإ:  (5)
لَـُه  ثُـم  الل ُهم  اْجَعْل ابِْني ِمثـْلَ  ُه  فـَتَـَرَ  ثَْديـََها  َوَأقْـَبَل َعَلى الر اكِـِب فـََقـاَل: الل ُهـم  َل َتْجَعْلنِـي ِمثـْ

د  - َأقْـَبَل َعَلى ثَـْدِيَها يََمصعـهُ  يبَيَعهن  قَياَل أَبنيو  نَريي يرََق: َكيَأيد أَن ظنيرن إاَن النَيخا ثُـم  ُمـر  بَِأَمـةن  -َ َيص  إايب 
َلَهـا  فـََقالَـْإ: فـََقاَلْإ:  الل ُهم  َل َتْجَعْل ابِْني ِمْثَل َهِذِه  فـَتَــَرَ  ثَـْديـََها  فـََقـاَل: الل ُهـم  اْجَعْلنِـي ِمثـْ

ـــْم  ََمـــُة يـَُقولُـــوَن: َســـَرْقِإ  زَنـَْيـــِإ  َوَل َْ َِاَ   فـََقـــاَل: الر اِكـــُب َجب ـــارس ِمـــْن اْلَجَبـــاِبَرِة  َوَهـــِذِه ا لِـــَم 
  .3436الب اره: .رواه  .«تـَْفَعلْ 

                                                                                                  
 .أع مها به :أه (1)
 .أه اعتبلت :انتبيت من أ  ها (2)
 .و   البغايا  مجص مومسة وجيمص أيًها ع ى مواميَ (3)
 . و منارق الرا ت ومتعبده (4)
 . يئة :أه (5)
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يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -1481 َر ا
ـــُإ ِعيَســـى وُموَســـى »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   (1) رََأْي

َوِإبـَْراِهيَم: فََأم ا ِعيَسى فََأْحَمُر َجْعدس َعرِيُ  الص ْدِر  َوَأم ا ُموَسـى فَـَُدُم َجِسـيمس َسـْب س  َكأَنـ ُه ِمـْن 
(2)رَِجاِل الزعط  

  .3438.رواه الب اره:  .«

َِا رَُجــــلس آَدُم   »: قَيييياَل  َوَعن يييهن  -1488 لَــــَة ِعْنــــَد اْلَكْعبَــــِة ِفــــي اْلَمنَــــاِم  فَــــِ  َأرَانِــــي الل يـْ
َكَأْحَســِن َمــا يـُــَرك ِمــْن ُأْدمِ 
ــَعِر  يـَْقطُــُر رَأْ  (4)الر َجــاِل  َتْضــِرُب ِلم تُــهُ  (3) ُســُه بـَــْيَن َمْنِكبَـْيــِه  رَِجــُل الش 

يََديْــِه َعَلــى َمْنِكَبــْي رَُجَلــْيِن َوُهــَو َيطُــوُف بِاْلبَـْيــِإ  فـَُقْلــُإ: َمــْن َهــَذا  فـََقــاُلوا: َهــَذا  اَمــاًء  َواِضــعً 
َأْعــَوَر اْلَعــْيِن اْلُيْمَنــى  َكَأْشــَبِه َمــْن  (6) اَقِططًــ اَجْعــدً  َورَاَءهُ  رَُجــالً ثُــم  رََأيْــُإ  (5)اْلَمِســيُح ابْــُن َمــْريََم 

يََديْــِه َعَلــى َمْنِكَبــْي رَُجــلن َيطُــوُف بِاْلبَـْيــِإ  فـَُقْلــُإ: َمــْن َهــَذا  قَــاُلوا:  ارََأيْــُإ بِــاْبِن َقطَــنن  َواِضــعً 
  .3445.رواه الب اره: . «اْلَمِسيُح الد ج الُ 

ييييَرد  - َوَعن ييييهن  -1488 َييييرن  لا  قَيييياَل: َك َوال َييييها  َمييييا قَيييياَل النَييييخا   -يفا راَوايَيييية  أنت  عايَسييييى َأمح 
ــَعِر »َوَلكايين  قَيياَل:  ــْبُ  الش  ــلس آَدُم  َس َِا رَُج ــِ  ــِة  َف ــا نَــائِمس َأُطــوُف بِاْلَكْعَب ــا َأَن َنَم بـَيـْ

ــاَدك بـَــْيَن  (7) يـَُه
رَُجَلــْيِن  يـَْنِطــفُ 
ــُن َمــْريَ  - يـَُهــَراُ  رَْأُســُه َمــاءً  :أَو   - رَْأُســُه َمــاءً  (8) َم  فـَُقْلــُإ: َمــْن َهــَذا  َقــاُلوا: اْب

َنــُه ِعنَ  َِا رَُجــلس َأْحَمــُر َجِســيمس  َجْعــُد الــر ْأِ،  َأْعــَوُر َعْيِنــِه اْلُيْمَنــى  َكــَأن  َعيـْ َبــةس فَــَذَهْبُإ َأْلَتِفــُإ  فَــِ 

                                                                                                  
 . أن احلديج كبن عباس ك كبن عمر  (6/484)وقد رجن يف الفتن .( 1)
 (.لمةو حل معرو ون بال ول واك) .السولانمن  حل يبنف  (2)
 .من األلمة -بالد- بهحل ا مبق وسكون الدال مجص آل  (3)
وإذا قريرت عنهميا   وإذا جاودت النكبي   هي  مجية  ويقال له إذا جاود شيمة األذن  وأمل بالنكب  لة  شعر رأسه :أه) (4)

 (. ه  و رق
  ألنيه  سيو  الرجيم ك أمخيص ليه :وقييم   تهلسييه األرض وسييا :وقييم  ي  بيل  ألنه كيان إذا مسين ذا عا ية بيرأ :قيم (5)

وقيييم تييري   ألنييه ولييد  سييوً ا بييه :وقييم  ألن دكريييا مسيييه بالييد ن :وقيييم  و يييا قييول إبييرا يحل الن عي  وتييريه   ييو الرييديق :وقييم
 .ذل 
 . و الشديد اععولق كالسولان (6)
 .ليَ  يه  كسر :أه (7)
 .يق ر ويسيم :أه (8)
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.رواه  .«ابْـــُن َقطَـــنن  اقـُْلـــُإ: َمـــْن َهـــَذا  قَـــاُلوا: َهـــَذا الـــد ج اُل  َوَأقْــــَرُب الن ـــاِ، بِـــِه َشـــبَـهً  (1)طَاِفيَـــةس 
   .3441ره: الب ا

:  قَاَل: يَاع تن َرسنوَل الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1484 َأنَا َأْوَلى الن ـاِ، بِـاْبِن َمـْريََم  »يَيقنولن
تن  َنِْبَياُء َأْوَلُد َعال  َْ َنُه نَِبي   (2)َوا َْ بـَْيِني َوبـَيـْ   .3442.رواه الب اره:  .«لَْي

ِفـــي  (3)لن ــاِ، بِِعيَســـى ابْــِن َمــْريَمَ َأنَــا َأْولَــى ا»: سنييولن ال َيييها قَيياَل: قَيياَل رَ  َوَعن ييهن  -1485
تن  أُم َهاتـُُهْم َشت ى َوِدينـُُهْم َواِحدس  َنِْبَياُء ِإْخَوةس ِلَعال  َْ نـَْيا َواْْلِخَرِة  َوا   .3443.رواه الب اره: . «الدع

د َوَعن ييهن  -1486 ــ»قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــْريََم رجــاًل رََأك ِعيَس ــُن َم ــُه:  ى اْب ــاَل َل َيْســِرُ   فـََق
ْبُإ َعْينِـي .رواه  .«َأَسَرْقَإ  قَاَل: َكال  َوالل ِه ال ِذي َل ِإَلَه ِإل  ُهَو  فـََقاَل ِعيَسى: آَمْنُإ بِالل ِه وََكـذ 

  .3444الب اره: 

َ  َعن  عنَمَر  -1487 :  قَاَل: يَاع يتن النَيخا َكَمـا َأطْـَرْت الن َصـاَرك  (4)ُتْطُرونِـي  َل »يَيقنيولن
  .3445.رواه الب اره: . «اْبَن َمْريََم  فَِ ن َما َأنَا َعْبُدُه  فـَُقوُلوا: َعْبُد الل ِه َوَرُسولُهُ 

 باب: نـُُزوِل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَلْيِهَما الس اَلم -12

ـــْريََم »: ولن ال َيييها قَييياَل: قَييياَل َرسنييي َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1482 ـــُن َم ـــَزَل اْب َِا نـَ ـــُتْم ِإ ـــَف َأنـْ َكْي
(5)ِفيُكْم  َوِإَماُمُكْم ِمْنُكمْ 

  .3449.رواه الب اره:  .«

ُِِكَر َعْن بَِني ِإْسَرائِيلَ  -19  باب: َما 

:  قَيياَل: يَاع ييَت َرسنييوَل ال َييها  َعيين   نَييي َفييَة  -1489 ــَع الــد ج اِل إِ »يَيقنييولن ََ ِإن  َم ــَر َِا َخ

                                                                                                  
ويف ويبيفها أيًهيا جا ظية وكأ يا    بياردق :وبغيري إيب أه  ويف ويبيفها أيًهيا  سيو ة وتيري نا ئية  سيةم مو  :يروه بيا مب أه (1)

 .وحيتمم أن  كون عيناه تا   الرفت   كوكت
 .إتوق من أب أمها حل شن :أه (2)
 .أترهحل به وأقرتحل إليه :أه (3)
 .اإل راط يف الد  :اإلطراء (4)
 .القرآن :وقيم  ت يفتكحل أه: (5)
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  فََأم ا الـ ِذي يـَـَرك الن ـاُ، َأنـ َهـا الن ـاُر َفَمـاءس بَـارِدس  َوَأم ـا الـ ِذي يـَـَرك الن ـاُ، َأنـ ُه َمـاءس بَـارِدس اَماًء َونَارً 
.رواه الب ياره:  .«رِدس فـََنارس ُتْحِرُ   َفَمْن َأْدَرَ  ِمْنُكْم فـَْليَـَقْع ِفي ال ِذي يـََرك َأنـ َها نَـارس  فَِ نـ ُه َعـْذبس بَـا

3455.  

:  قَييياَل: يَاع يييتن َرسنيييوَل ال َيييها  َوَعن يييهن  -1441 ـــا  ِإن  رجـــاًل »يَيقنيييولن َحَضـــَرُه اْلَمـــْوُت  فـََلم 
َِا َأنَـا ُمـإع فَـاْجَمُعوا لِـي َحطَبًـ َْ ِمـْن اْلَحيَـاِة َأْوَصـى َأْهلَـُه: ِإ   َحت ـى ا  َوَأْوِقـُدوا ِفيـِه نَـارً اكثيـرً   ايَِئ

َِا َأَكَلــْإ َلْحِمــي َوَخَلَصــْإ ِإَلــى َعْظِمــي فَاْمُتِحَشــْإ  َفُخــُذوَها فَاْطَحُنوَهــا  ــ ِإ  اثُــم  اْنظُــُروا يـَْوًم
َِلِـَك  قَـاَل: ِمـْن َخْشـَيِتَك   (1)ارَاحً  ُِْروُه ِفي اْلَيم   فـََفَعُلوا  َفَجَمَعُه الل ُه فـََقاَل َلُه: ِلَم فـََعْلـَإ  فَا

  .3452.رواه الب اره:  .«َلهُ فـََََّفَر الل ُه 

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1441 َنِْبيَـاُء »قَياَل:    َعن  الَنخا َْ َكاَنْإ بـَُنو ِإْسـَرائِيَل َتُسوُسـُهْم ا
(2) 

النوا: َ َميا  َأ منرننَيا  قَي «ُكل َما َهَلَك نَِبي  َخَلَفُه نَِبي   َوِإن ُه َل نَِبي  بـَْعـِدي  َوَسـَيُكوُن ُخَلَفـاُء فـََيْكثـُـُرونَ 
ــا اْســتَـْرَعاُهمْ  (3)فُــوا»قَيياَل:  َو ِل  َأْعطُــوُهْم َحق ُهــْم  فَــِ ن  الل ــَه َســائُِلُهْم َعم  َو ِل فَــاَْ َعــِة اَْ .رواه  .«بِبَـيـْ

  .3455الب اره: 

َ َعيين  َأ ا َسييعايٍد  -1448 َلُكمْ  ِبُعن  َســَنَن َمــنْ لََتت ــ»قَيياَل:  : أََن النَييخا ــبـْ قـَ
رً  (4) ِبِشــْبرن   اِشــبـْ

قين  َنا: يَا َرسنيوَل ال َيها  ال يَيهنيوَل َوالَنَرياَرد   «ِبِذرَاعن  َحت ى َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضِب َلَسَلْكُتُموهُ  اَوِِرَاعً 
  .3456.رواه الب اره: . «َفَمْن »قَاَل: 

رٍو  -1448 َ  اهللن عَ َعن  َعب دا الَ ها ب نا َعم  َ ني هنَماَر ا بـَل َُّـوا َعن ـي َولَـْو آيَـًة  »قَياَل:  : أََن الَنخا
ََ  َوَمـْن َكـَذَب َعلَـي  ُمتَـَعم ـدً  ثُوا َعْن بَِني ِإْسَرائِيَل َوَل َحـَر .رواه  .«فـَْلَيَتبَــو ْأ َمْقَعـَدُه ِمـْن الن ـارِ  اَوَحد 

  .3461الب اره: 

ـــــاَرك َل »قَييييياَل:  َن َرسنيييييوَل ال َيييييها قَييييياَل: إا  َعييييين  َأ ا  نَريي يييييرََق  -1444 ـــــوَد َوالن َص ِإن  اْليَـُه

                                                                                                  
 .ذا رين :أه (1)
 .تكحل بينهحل :أه (2)
 .أمر بالو اء (3)
 .طريقهحل :أه (4)
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  .3462.رواه الب اره:  .«َيْصبـَُُّوَن  َفَخاِلُفوُهمْ 

َلُكْم »: قَياَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها  َعن  جنن َدبا ب نا َعب دا ال َيها  -1445 َكـاَن ِفـيَمْن َكـاَن قـَـبـْ
ــِه ُجــْرحس  َفَجــزَِع فَأَ  ــأَ َفَحــ اَخــَذ ِســك ينً رَُجــلس ِب ــاَل الل ــُه  (1)ز  ِبَهــا يَــَدُه  َفَمــا رََق ُم َحت ــى َمــاَت  َق الــد 

تـََعاَلى: بَاَدرَِني َعْبِدي بِنَـْفِسِه 
  .3463.رواه الب اره:  .«َحر ْمُإ َعَلْيِه اْلَجن ةَ  (2)

ييَص َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1446 : يَيقنييو  : أَنَييهن يَا ــي ِإْســَرائِيَل: »لن ِإن  َثاَلثَــًة ِفــي بَِن
َبـْــَرَ: اَأبـْــَرَ: َوَأقْـــَرَع َوَأْعَمــى  بَــَدا لِل ــِه َعــز  َوَجــل  َأْن يـَْبَتِلــيَـُهْم  فـَبَـَعــَث ِإلَــْيِهْم َمَلًكــ َْ   فَــأََتى ا

قَــِذرَِني الن ـــاُ،  قَـــاَل:  فـََقــاَل: َأيع َشـــْيءن َأَحــبع ِإلَْيـــَك  قَـــاَل: لَــْونس َحَســـنس  َوِجْلــدس َحَســـنس  قَـــدْ 
  فـََقـاَل: َأيع اْلَمـاِل َأَحـبع ِإلَْيـَك  قَـاَل: اَحَسنً  اَوِجْلدً  اَحَسنً  اَفَمَسَحُه َفَذَهَب َعْنُه  فَُأْعِطَي َلْونً 

ِبُل  فَُأْعِطَي نَاقَـًة ُعَشـَراَء  َقْــَرَع فـََقـاَل: (3)اإْلِ َْ َأيع َشـْيءن َأَحـبع  فـََقـاَل: يـُبَـاَرُ  لَـَك ِفيَهـا. َوَأتَـى ا
ــاَل: َفَمَســَحُه فَــَذَهَب   ــِذرَِني الن ــاُ،  َق ــَذا  قَــْد َق ــْذَهُب َعن ــي َه ــَعرس َحَســنس  َوَي ــَك  قَــاَل: َش ِإلَْي

    قَاَل: فََأيع اْلَمـاِل َأَحـبع ِإلَْيـَك  قَـاَل: اْلبَـَقـُر  قَـاَل: فََأْعطَـاُه بـََقـَرًة َحـاِماًل اَحَسنً  اَوُأْعِطَي َشَعرً 
ــاَل: يـَــُردع الل ــُه ِإلَــي   َْعَمــى فـََقــاَل: َأيع َشــْيءن َأَحــبع ِإلَْيــَك  َق َْ ــا. َوَأتَــى ا ــاَل: يـُبَــاَرُ  لَــَك ِفيَه َوَق

َك  َبَصِري  فَأُْبِصُر بِِه الن اَ،  قَاَل: َفَمَسَحُه فـََرد  الل ُه ِإلَْيِه َبَصـَرُه  قَـاَل: فَـَأيع اْلَمـاِل َأَحـبع ِإلَْيـ
فَــأُنِْتَ  َهــَذاِن َوَولـ َد َهــَذا  َفَكــاَن ِلَهـَذا َوادن ِمــْن ِإبِــلن  َوِلَهــَذا  (4) ااَل: اْلََّــَنُم  فََأْعطَــاُه َشـاًة َوالِــدً قَـ

ـــَرَ: ِفـــي ُصـــورَتِِه َوَهْيَئِتـــِه  فـََقـــاَل: رَُجـــلس  َبـْ َْ . ثُـــم  ِإن ـــُه َأتَـــى ا َوادن ِمـــْن بـََقـــرن  َوِلَهـــَذا َوادن ِمـــْن َغـــَنمن
ِكينس  تـََقط َعــْإ بِــَي اْلِحبَــالُ ِمْســ

اْليَـــْوَم ِإل  بِالل ــِه ثُــم  بِــَك  َأْســـأَُلَك  (6)ِفــي َســَفِري  فَـــاَل بَــاَلغَ  (5)

                                                                                                  
 .انق ص جريه :أه (1)
 (. وبدر أه: سبق. و كناية عن استعجال اليكور الوت) (2)
 .   اليت مهى حلم ها عشرق أشهر (3)
 .معها ولد ا :أه (4)
 :وقييييم (  يييو السيييت يم مييين الرميييموقييييم: احلبيييم  العقبيييات :وقييييم  األسيييباب الييييت يق عهيييا يف ط يييت اليييردا :مجيييص  بيييم أه) (5)

  .منهاله حل الر فص 
 أه: ك ويبول.( 6)
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َأتـَبَـل ــُِّ َعَلْيــِه ِفــي َســَفِري  فـََقــاَل  ابِال ــِذي َأْعطَــاَ  الل ــْوَن اْلَحَســَن َواْلِجْلــَد اْلَحَســَن َواْلَمــاَل  بَِعيــرً 
فََأْعطَـاَ   اْلُحُقوَ  َكِثيَرةس  فـََقاَل َلُه: َكأَن ي َأْعرُِفَك  َأَلْم َتُكْن َأبـَْرَ: يـَْقَذُرَ  الن اُ،  َفِقيـرً َلُه: ِإن  ا

بًــ ِِ َفَصــيـ َرَ  الل ــُه ِإلَــى َمــا ُكْنــَإ.  االل ــُه  فـََقــاَل: َلَقــْد َورِثْــُإ ِلَكــاِبرن َعــْن َكــاِبرن  فـََقــاَل: ِإْن ُكْنــَإ َكا
َقْـَرَع ِفي ُصورَتِِه َوَهْيَئِتِه  فـََقاَل َلُه ِمْثَل َما قَاَل ِلَهـَذا  فـَـَرد  َعَلْيـِه ِمثْـَل َمـا َرد  َعَلْيـِه َهـذَ َوَأَتى ا ا  َْ

ًــ ب ِِ ــَإ َكا ــاَل: ِإْن ُكْن ــاَل: رَُجــلس  افـََق َْعَمــى ِفــي ُصــورَتِِه  فـََق َْ ــى ا ــَإ. َوَأَت ــا ُكْن ــى َم َفَصــيـ َرَ  الل ــُه ِإَل
ــَك  ِمْســِكينس  ــْوَم ِإل  بِالل ــِه ثُــم  ِب ــاَل بَــاَلَغ اْليَـ ــاُل ِفــي َســَفِري  َف ــُن َســِبيلن  َوتـََقط َعــْإ بِــَي اْلِحَب َواْب

ُه َأْسأَُلَك بِال ِذي َرد  َعَلْيَك َبَصَرَ   َشاًة َأتـَبَـل ُِّ ِبَها ِفي َسـَفِري  فـََقـاَل: قَـْد ُكْنـُإ َأْعَمـى فـَـَرد  الل ـ
ــرً َبَصــِري  َوَفقِ  ــُه لِل ــِه   اي ــُدَ  اْليَـــْوَم ِبَشــْيءن َأَخْذَت ــا ِشــْئَإ  فـََوالل ــِه َل َأْجَه ــْد َأْغنَــاِني  َفُخــْذ َم فـََق

.رواه  .«فـََقــاَل: َأْمِســْك َمالَــَك  فَِ ن َمــا ابـُْتِليــُتْم  فـََقــْد َرِضــَي الل ــُه َعْنــَك  َوَســِخَ  َعَلــى َصــاِحبَـْيكَ 
  .3464الب اره: 
َيانَ  َأ ا  اوايََة ب نا َعن  منعَ . (26) ين  َشيَعرٍ أَنَهن   سنف  ي ه  نَيت  سا يَيدَ وََكا -  َيَناَوَل قنَريًة ما  -  د َ َرسا
يييَم ال َمداينَيييةا  أَي يييَن عنَ َمييياؤنكنحل   : َيَقيييالَ  ث يييما َ يييياها  َويَيقنيييولن   النَيييخَ يَاع يييتن   يَيييا أَ   َهيييى َعييين  ما ِإن َمـــا » :يَيني 

  .3468.رواه الب اره:  . «َل ِحيَن ات َخَذَها ِنَساُؤُهمْ َهَلَكْإ بـَُنو ِإْسَرائِي

راهد  -1447 د َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  َكاَن ِفي بَنِـي ِإْسـَرائِيَل رَُجـلس قـَتَـَل »قَاَل:    َعن  الَنخا
ََ َيْسَأُل  فَـأََتى رَاِهبًـاِتْسَعًة َوِتْسِعيَن ِإْنَسانً  اَل لَـُه: َهـْل ِمـْن تـَْوبَـةن  قَـاَل: َل  َفَسـأََلُه فـََقـ ا  ثُم  َخَر

ــاَء ِبَصــْدرِِه  ــُه اْلَمــْوُت  فـََن ــِإ قـَْريَــَة َكــَذا وََكــَذا  فََأْدرََك ــُه رَُجــلس: اْئ ــاَل َل ــَل َيْســَأُل  فـََق فـََقتَـَلــُه  َفَجَع
َحى الل ُه ِإَلى َهـِذِه َأْن تـََقر بِـي  فَاْخَتَصَمْإ ِفيِه َماَلِئَكُة الر ْحَمِة َوَماَلِئَكُة اْلَعَذاِب  فََأوْ  (1)َنْحَوَها 

نَـُهَمــا  فـَُوِجـَد ِإلَــى َهــِذِه َأقْـــَرَب ِبِشــْبرن   َوَأْوَحـى الل ــُه ِإلَــى َهــِذِه َأْن تـََباَعـِدي  َوقَــاَل: ِقيُســوا َمــا بـَيـْ
  .3475.رواه الب اره:  .«فـََُِّفَر َلهُ 

لَـُه  فـََوَجـَد  ااْشـتَـَرك رَُجـلس ِمـْن رَُجـلن َعَقـارً »:  قَاَل: قَاَل النَيخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1442
ََِهـبس  فـََقـاَل لَـُه الـ ِذي اْشـتَـَرك اْلَعَقـاَر: ُخـْذ  الر ُجُل ال ِذي اْشـتَـَرك اْلَعَقـاَر ِفـي َعَقـارِِه َجـر ًة ِفيَهـا 

                                                                                                  
 . باعد :أه (1)
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ــ ــْم َأبـَْتــْع ِمْن َْرَ   َوَل َْ َْرُ : ََِهَبــَك ِمن ــي  ِإن َمــا اْشــتَـَرْيُإ ِمْنــَك ا َْ ــُه ا َك الــذ َهَب. َوقَــاَل ال ــِذي َل
َْرَ  َوَما ِفيَها  فـََتَحاَكَما ِإَلى رَُجلن  فـََقـاَل الـ ِذي َتَحاَكَمـا ِإلَْيـِه: َأَلُكَمـا َولَـدس  قَـ َْ اَل ِإن َما بِْعُتَك ا

ــاَل: َأْنِكُحــوا الْ  َــةس  َق ــي َجارِي ــاَل اْْلَخــُر: ِل ــي ُغــاَلمس  َوَق ــى َأَحــُدُهَما: ِل ــوا َعَل َــَة  َوَأْنِفُق ــاَلَم اْلَجارِي َُّ
  .3472.رواه الب اره:  .«َأنـُْفِسِهَما ِمْنُه َوَتَصد قَا

يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  أنَساَمَة ب َن َدي ٍد  -1449 : قاييَم لَيهن َر ا
ين  َرسنيولا ال َيها (1) يفا  : َمياَذا يَاع يَت ما

ْس »: ولن ال َييها ال َيياعنونا   َيَقيياَل أنَسيياَمةن: قَيياَل َرسنيي الط ــاُعوُن رِْجــ
ُأْرِســَل َعَلــى طَائَِفــةن ِمــْن بَِنــي  (2)

َلُكْم  :أَو   -ِإْســَرائِيَل  ــبـْ َِا َوقَــَع  -َعَلــى َمــْن َكــاَن قـَ َِا َســِمْعُتْم بِــِه بِــَأْر ن فَــاَل تـَْقــَدُموا َعَلْيــِه  َوِإ فَــِ 
  .3473.رواه الب اره:  .«هُ ِمنْ  ابَِأْر ن َوَأنـُْتْم ِبَها َفاَل َتْخُرُجوا ِفَرارً 

د  -1451 َهيييا  َدو  ا النَيييخا يييَ  ال َيييهن َعني  : َسيييأَل تن َرسنيييوَل ال َيييها  َعييين  َعاإاَشيييَة َر ا َعييين   قَالَيييت 
بَيَريا أَنَييهن:  َعثُــُه الل ــُه َعَلــى َمــْن َيَشــاُء  َوَأن  الل ــَه َجَعَلــُه رَْحَمــًة لِلْ »ال َيياعنونا   َييَأت  ُمــْؤِمِنيَن  َعــَذابس يـَبـْ

َْ ِمــْن َأَحــدن يـََقــُع الط ــاُعوُن  فـََيْمُكــُث ِفــي بـََلــِدِه َصــاِبرً    يـَْعَلــُم َأن ــُه َل ُيِصــيُبُه ِإل  َمــا  اُمْحَتِســبً  الَــْي
  .3474.رواه الب اره:  .«َكَتَب الل ُه َلُه  ِإل  َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َشِهيدن 

ييعنوٍل  -1451 د قَيي َعيينا اب يينا َمس  َن بايَيياءا  َ ييَربَهن  احَي كايي  نَباي يي اَل: َكييَأيد أَن ظنييرن إاَن النَييخا يين  األ  ما
: يها َويَيقنيولن ها .رواه  .«الل ُهـم  اْغِفـْر ِلَقـْوِمي فَـِ نـ ُهْم َل يـَْعَلُمـونَ » قَيو منهن  ََأل َمو هن  َو نَو َ  َسنن الَدَ  َعين  َوج 

  .3477الب اره: 

َ  اهللن َعني هنَماب دا اهللا ب نا عنَمَر َعن  عَ  -1458 َ َر ا َنَمـا رَُجـلس َيُجـرع ِإزَارَُه »قَياَل:  : أََن النَيخا بـَيـْ
ِمْن اْلُخَياَلِء ُخِسَف بِِه  فـَُهَو يـََتَجْلَجلُ 
َْرِ  ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  (3) َْ   .3485.رواه الب اره:  .«ِفي ا

 

                                                                                                  
 . سعد بن أ  وقاص  :القاإم  و.( 1)
 (.العياب :الرجَ :قال الفارا  واعو ره) (2)
 .يغوص :أه (3)



  

 (495) 

(61) 
 ِكَتاب اْلَمَناِقبِ 

ََِكرن باب: قـَْوِل الل ِه َعز  َوَجل :  -1 يَا أَيـعَها الن اُ، ِإن ا َخَلْقَناُكْم ِمْن 
  .13.احلجرات: اْلية َوأُنـَْثى

ِخَيــارُُهْم  (1)َتِجــُدوَن الن ــاَ، َمَعــاِدَن »قَيياَل:    َعيين  َرسنييولا ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1458
َر الن اِ، ِفي َهَذا الش ْأِن َأَشـد ُهْم لَـُه  ِفي اْلَجاِهِلي ِة ِخَيارُ  َِا َفِقُهوا  َوَتِجُدوَن َخيـْ ْساَلِم ِإ ُهْم ِفي اإْلِ

َِا اْلَوْجَهْيِن  ال ِذي يَْأِتي َهـُؤَلِء ِبَوْجـهن  َويَـْأِتي َهـُؤَلِء ِبَوْجـهن  .رواه . «َكَراِهَيًة  َوَتِجُدوَن َشر  الن اِ، 
  .3494  3493الب اره: 

َ وَعن هن  -1454 الن اُ، تـََبعس ِلُقَرْيشن ِفـي َهـَذا الش ـْأِن  ُمْسـِلُمُهْم تـَبَـعس »قَياَل:  : أََن الَنخا
ـــارُُهْم ِفـــي  ـــي اْلَجاِهِلي ـــِة ِخَي ـــارُُهْم ِف ـــاِفرِِهْم. َوالن ـــاُ، َمَعـــاِدُن  ِخَي ـــعس ِلَك ـــاِفُرُهْم تـََب ـــِلِمِهْم  وََك ِلُمْس

َِا فَ  ْساَلِم ِإ  .«ِقُهوا  َتِجُدوَن ِمْن َخْيـِر الن ـاِ، َأَشـد  الن ـاِ، َكَراِهيَـًة ِلَهـَذا الش ـْأِن َحت ـى يـََقـَع ِفيـهِ اإْلِ
  .3496  3495.رواه الب اره: 

 باب: َمَناِقِب قـَُرْيشن  -8

يييراو ب ييينا ال َعييياصا  َعيين  منَعاوايَيييَة  -1455 يييَوقَيييد  بَيَ غَيييهن: أََن َعب يييَد ال َيييها ب ييَن َعم   َ  اهللن َعني هنَميييا َر ا
َا  نيَو أَ   نيهن  َت منَعاوايَةن   َيَقاَ   َأَثي ىَن َعَ ى الَ ها  ا َ قَياَل:  حينَدد ن أَنَهن َسَيكنونن َم ا ل مان  َقي  َاَن   َيَغها مثن

ييين كنحل  يَيَتَييييَدثنوَن َأَ الاييييَج لَي َسيييت  يفا  أََميييا بَيع يييدن   َإانَيييهن بَيَ غَييي ا أََن راَجييياًك  ثَيرن َعييين  ما  كاتَيييابا ال َيييها  َوَك  ينيييؤ 
َ َهيا   َيإايد يَاع يتن َرسنيوَل ال َيها َرسنولا الَ ها  يم  أَ   َ الَييتا  نها ََميايا     َأنولَئاَ  جنَهالنكنحل    َإايَياكنحل  َواأل 
 : َْمــَر ِفـــي قـُـــَرْيشن  َل يـَُعـــاِديِهْم َأَحــدس ِإل  َكب ـــ»يَيقنييولن َْ َعلَــى َوْجِهـــِه  َمـــا َأقَـــاُموا  (2)ُه الل ـــهُ ِإن  َهـــَذا ا

                                                                                                  
األرض   تييارق يكييون نفيًسييا و ييارق يكييون تسيًسييا  وكيييل   أه أيبييوًك حت فيية  والعييالن مجييص معييدن و ييو الشيي ء السييتقر يف)( 1)
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ينَ    .3555.رواه الب اره:  .«الد 

ــــُة  »: قَيييياَل: قَيييياَل َرسنييييولن ال َييييها  َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -1456 َن َْنَصــــاُر  َوُجَهيـْ َْ ــــَرْيشس  َوا قـُ
َوُمَزيـَْنُة  َوَأْسـَلُم  َوَأْشـَجُع  َوِغَفـاُر  َمـَواِلي  
َْ َلُهـ (1) .رواه الب ياره:  .«ْم َمـْوًلى ُدوَن الل ـِه َوَرُسـوِلهِ لَـْي

3554.  

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -1457 د َر ا ـــي »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا ـــُر ِف َْم َْ ـــَذا ا ـــَزاُل َه َل يـَ
ُهْم اثـَْنانِ    .3551.رواه الب اره:  .«قـَُرْيشن َما بَِقَي ِمنـْ

قَياَل: َمَشيي تن أَنَيا َوعنث َميانن ب ينن َعَفياَن   َيَقياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها    عاحٍل َعن  جنبَيري ا ب نا من  -1452
يييَدٍق   َيَقييياَل النَيييخا   َن بالَيييٍة َوا ا ن يييَ   ا يييحل  ما تَينَيييا  َوإاَ َيييا حَن ييينن َو ن ِإن َمـــا بـَنُـــو »: أَع  َي ييَت بَييي ا ال من َ ايييتا َو َيرَك 

  .3552.رواه الب اره:  .«َشْيءس َواِحدس َهاِشمن َوبـَُنو اْلُمط ِلِب 

 باب -8

َ َعيين  َأ ا َذر   -1459 يييَص النَييخا :  : أَنَييهن يَا َْ ِمــْن رَُجـــلن اد َعــى ِلََّْيـــِر َأبِيـــِه »يَيقنييولن  -لَـــْي
َْ لَـُه ِفـيِهْم َنَسـبس فـَْلَيَتبَــو أْ  اِإل  َكَفَر  َوَمْن اد َعى قـَْومً  -َوُهَو يـَْعَلُمُه  .رواه  .«َمْقَعـَدُه ِمـْن الن ـارِ  لَـْي

  .3558الب اره: 
ييَقصا  -1461 َس  َأْن  (2)ِإن  ِمــْن َأْعظَــِم اْلِفــَرك»: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َواثا َييَة ب ييَن األ 

ــَر  َأْو يـَُقــوُل َعَلــى َنــُه َمــا لَــْم تـَ ــِر َأبِيــِه  َأْو يُــِرَي َعيـْ ــْم  َرُســوِل الل ــِه  يَــد ِعَي الر ُجــُل ِإلَــى َغْي َمــا َل
  .3559.رواه الب اره:  .«يـَُقلْ 

َنَة َوَأْشَجعَ  -4 َنَة َوُجَهيـْ ِِْكِر َأْسَلَم َوِغَفاَر َوُمَزيـْ  باب: 

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعيينا اب يينا  -1461 ن ييَرا:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َر ا ِغَفــاُر َغَفــَر »قَيياَل َع َييى ال ما
  .3513.رواه الب اره:  .«  َوَأْسَلُم َساَلَمَها الل ُه  َوُعَصي ُة َعَصْإ الل َه َوَرُسوَلهُ الل ُه َلَها
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يييييرََق  -1468 د َعييييين  َأ ا َبك  ٍَ قَييييياَل لا نَيييييخا يييييرََع ب يييييَن َ يييييابا َقي  َعيييييَ  سنيييييرَاان  َابيَ : إاَ َيييييا : أََن األ 
يجا  جا َ حَل َوتاَفاَر َومنَبيي َنَة  (1)احلَ  بنهن  -مان  َأس  سا َوَأ  

َنَة  (2) َأرََأيْـَإ ِإْن َكـاَن َأْسـَلُم »: قَاَل الَنخا   -َوجنَهيي 
رً  َنُة  َخيـْ قَياَل:  «ِمْن بَِني َتِميمن َوبَِني َعاِمرن َوَأَسدن َوَغطََفاَن  َخـابُوا َوَخِسـُروا  اَوِغَفاُر َوُمَزيـَْنُة َوُجَهيـْ

ُهمْ  َوال ِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ »نَيَعحل . قَاَل:  رس ِمنـْ   .3516.رواه الب اره:  .«ِإنـ ُهْم َلَخيـْ

نَـةَ »قَاَل: قَاَل:  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1468 أَو  قَياَل:  - َأْسَلُم َوِغَفاُر َوَشـْيءس ِمـْن ُمَزيـْنَـَة َوُجَهيـْ
َنَة َأْو ُمَزيـَْنَة  رس ِعْنَد الل هِ  -َشْيءس ِمْن ُجَهيـْ ِمـْن َأَسـدن َوَتِمـيمن َوَهـَواِزَن  - ِقَياَمةِ يـَْوَم الْ أَو  قَياَل:  - َخيـْ

  .3523.رواه الب اره:  .«َوَغطََفانَ 

ِِْكِر َقْحطَانَ  -5  باب: 

د َوَعن هن  -1464 ََ رَُجـلس ِمـْن َقْحطَـاَن  »قَياَل:    َعن  النَيخا َل تـَُقـوُم الس ـاَعُة َحت ـى َيْخـُر
  .3517: .رواه الب اره .«َيُسوُ  الن اَ، بَِعَصاهُ 

َهى ِمْن َدْعَوِة اْلَجاِهِلي ةِ  -6  باب: َما يـُنـْ

د  َعيين  َجيياباٍر  -1465 نَييا َمييَص النَييخا رايَن َ ييَن   قَيياَل: َتَبو  يين  ال منَهيياجا َوقَييد  ثَيياَب َمَعييهن نَيياسل ما
رايَن َرجنمل َلَعابل  َكثينرنوا  وََكاَن مان  ال منَهاجا
َن َرياراه  َتَهيبً    يَ اأَن َرياراي   (4)َ َكَسيصَ  (3) يَت األ    اشيديدً  اَغها

رايَن  َ َ يييرََ  النَيييخا   راه : يَيييا لَ  منَهيياجا َن َريييارا  َوقَييياَل ال منَهيياجا َن َرييياراه : يَييا َليف    َ ييَن  َيييَداَعو ا  َوقَيياَل األ 
َ قَييياَل:  «َمـــا بَـــاُل َدْعـــَوك َأْهـــِل اْلَجاِهِلي ـــِة » َيَقييياَل:  راهد  «َمـــا َشـــْأنـُُهْم »مثن يييَعةا ال منَهييياجا َ باَكس  را  َيييأنت 

َن َرياراَه  قَيياَل:  َيَقيياَل النَييخا   َوقَيياَل َعب ييدن ال َييها ب يينن أنَ   اب يينن َسيي نوَل: أَقَييد   «َدُعوَهــا فَِ نـ َهــا َخِبيثَــةس »: األ 
ََعيب   يراَجَن األ  َنا  لَئان  َرَجع نَيا إاَن ال َمداينَيةا لَين   تنيمن يَيا َرسنيوَل  َ َداَعو ا َعَ يي  : َأَك نَيق  ََذَل   َيَقياَل عنَميرن َهيا األ  ني  ما

                                                                                                  
 .احلجا  وإا مجعان :أه (1)
 .  ل أثر ل ش  (3515)الب اره:  ال السند  وقد ثبت  يا يف روايةالشاك  و: حممد بن أ  يعقوب أ د رج.( 2)
 .بريغة مبالغة من ال عت  مبا  :أه (3)
أن يهرب  :وقال اخل يم  ويكون أيًها إذا رماه بسوء  الكسص  و أن يهرب بيده ع ى ش ء أو برج ه .أه الب اره  :قال (4)

 .بيده ورج ه لبر إنسان
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َبايَج  لاَعب دا الَ ها   َيَقياَل النَيخا   .رواه  .«َل يـََتَحـد ُث الن ـاُ، َأنـ ُه َكـاَن يـَْقتُـُل َأْصـَحابَهُ »: الَ ها َ َيا اخل 
  .3518الب اره: 

 باب: ِقص ِة ُخَزاَعةَ  -7

َعْمُرو ْبُن ُلَحي  ْبِن َقَمَعـَة بْـِن ِخْنـِدَف »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها   نَريي رََق َعن  َأ ا  -1466
  .3525.رواه الب اره: . «َأبُو ُخَزاَعةَ 

رََأيْــُإ َعْمــَرو بْــَن َعــاِمِر بْــِن ُلَحــِي اْلُخَزاِعــي  َيُجــرع »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َوَعن ييهن  -1467
  .3521.رواه الب اره:  .«ِفي الن اِر  وََكاَن َأو َل َمْن َسي َب الس َواِئبَ  (1)ُقْصَبهُ 

 باب: ِقص ِة زَْمَزمَ  -2

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا َعبَيياٍس  -1462 : كنن ييتن رجييًل  َر ا يين  تاَفيياٍر   َيبَيَ َغنَييا  قَيياَل: قَيياَل أَبنييو َذر  ما
ََكييَة  أََن رجييًل  َييَراها  قَييد  َتييرََ   ا ييهن َوأ  ايي ا خبا يي : ان  َ اييق  إاَن َ ييَيا الَرجنييما َك دم  َتا ؟   َيقن  ييتن ألا ييَييب عنحلن أَنَييهن نَييخا

: َمييا عان ييَدَك   َيَقيياَل: َوال َييها َلَقييد  رَأَي ييتن رجييًل  َ َرَجييَص   َيقن  ييتن َهييى َعيين    َييان  ََ َق  َيَ قايَييهن مثن ري ا َويَيني  يَييأ منرن بايياخلَ 
رَابًييالَشييرد   َييَرا   ََأَتييي تن جا يين  اخل  ييفا ا ما َ أَقي بَي  ييتن إاَن َمَكييَة  َ َجَع  ييتن َك اَوَعًريي ا َيقن  ييتن لَييهن: ملَ  َ ش    مثن

دا  قَياَل: َ َميَر  ا َع اي يجا َبَ  َوَأكنونن يفا ال َمس  َربن مان  َماءا َدم  َأَل َعن هن  َوَأش  رَهن أَن  َأس  اَل:   ؟  َيَقيأَع را نهن  َوَأك 
ي : نَيَعيحل   قَياَل:  َيان  َ اق  إاَن ال َمن يبالا  قَياَل:  َان  ََ ق يتن َمَعيهن  َك َيس  أَلن ا َكَأَن الَرجنَم َترايتل  قَاَل: قين  يتن
ن  ََ َأَ ييدل  ن ييرا ييَأَل َعن ييهن  َولَييي  َس   ألا

دا ييجا ييَبي تن َتييَدو تن إاَن ال َمس  نهن   َيَ َمييا َأيب  ييرا ٍء َوَك أنت  يا َعن ييهن َعيين  َشيي  
ٍء  قَيياَل: َ َمييَر  ا َع ايي ؟   َيَقيياَل: أَ  : َك  قَيياَل:  لا َرجنييما  (2)َمييا نَييالَ باَشيي   يَيع ييرامن َمن بالَييهن بَيع ييدن  قَيياَل: قين  ييتن

يي ييرنَك  َوَمييا أَق ييَدَمَ  َ ييياها ال بَي  ييَدَق  قَيياَل: قين  ييتن لَييهن: إان  َكَتم  َت َع َييَ  ان  َ اييق  َمعايي   قَيياَل:  َيَقيياَل: َمييا أَم 
بَير  نَ   قَاَل:  َإايد أَ ي َعمن  قَاَل: قين  تن َلهن: بَيَ َغَنا أَنَهن َقد  َترََ  َ ا  نَنا َرجنمل يَيب عنحلن أَنَيهن نَي ؟   ََأر َسي  تن َأت  خا

َيَرا   َيَأَرل تن أَن  أَل َقياهن   َيَقياَل لَي ين  اخل  يفا ا ما َت  َ يَيا َأتا  لاينَك دَمهن   َيَرَجَص وملَ  َيش  هن: أََميا إانَيَ  قَيد  َرَشيد 
يي  إالَي ييها  َييا َباع  ا  ال تنييم  َ ي ييجن أَل تنييمن   َييإايد إان  رَأَي ييتن َأَ ييدً  ها َيياإاطا   اَوج  ييتن إاَن احل  َأَتا نييهن َعَ ي ييَ   قنم 

                                                                                                  
 .أمعاءه :أه (1)
 .ان  :أه (2)
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د َكَأيد أنيب  انن نَيع  اي   َوام يةا أَن يَت  َ َمَهيى َوَمَهيي تن َمَعيهن َ يَن َلَتيَم وَ    َلَت  يتن َمَعيهن َع َيى النَيخا
: يييَ م تن َمَكيييايا   َيَقييياَل يا يييَلَ    َيَعَرَ يييهن  ََأس  س  َِِر  اْكـــُتْم َهـــَذا »  َيقن  يييتن لَيييهن: اع يييراض  َع َيييَ  اإل ا يَـــا َأبَـــا 

َِا بـََلَََّك ظُُهورُنَا فََأْقبِـلْ  َْمَر  َواْرِجْع ِإَلى بـََلِدَ   فَِ  َْ : َوالَييا  «ا َيا  َيقن  يتن يرنَتَن تا قد أَلَيب  ه بَيَعثَيَ  باياحلَ 
ييَهدن أَن  َك إالَيي دا َوقينييَري  ل  ايييها   َيَقيياَل: يَييا َمع َشييَر قينييَري ٍ   إايد َأش  ييجا َ أَظ هنييرا احل   َ َجيياَء إاَن ال َمس  َه إاَك بيَيي  

ييَهدن أََن حمنََمييدً  َمنييوَت  َعب ييدنهن َوَرسنييولنهن.  َيَقييالنوا: قنومنييوا  اال َييهن  َوَأش  ٌا   َيَقييامنوا َ هنييراب تن ألا إاَن َ ييَيا الَرييابا
تين نييوَن رجييًل  َ أَقي بَييَم َع َييي هاحل    َيَقيياَل: َويي َ كنييحل    َيق  يين  تاَفيياَر  َوَمت َجييرنكنحل    َييَأل رََك ا ال َعبَيياسن  ََأَكييَت َع َييَ  مثن ما

َا  َوَ َر كنحل  َعَ ى تاَفاَر !  َأَقي َ عنوا َع د   َيَ َميا أَ  َم  ث يَم َميا قين  يتن باياأل  يَبي تن ال غَيَد َرَجع يتن   َيقن  يتن ما ن  َأيب 
َا  َوأَل رََكيي ا ال َعبَيياسن  ََأَكييَت عَ  َم  ث ييَم َمييا يبنييناَص بايياأل  ٌا  َ رنييناَص  ا ما  َييَ    َيَقييالنوا: قنومنييوا إاَن َ ييَيا الَرييابا

. قَاَل: َ كَ  َا َم  ث َم َمَقالَتاها بااأل  َهن الَ هن. َوقَاَل ما َل ا َأ ا َذر  َرمحا    .3522.رواه الب اره: اَن َ َيا أََوَل إاس 

ْساَلِم َواْلَجاِهِلي ةِ  -9  باب: َمْن انـَْتَسَب ِإَلى آبَائِِه ِفي اإْلِ

:  َوَعن ييهن  -1469 َقي ييَربا َ قَيياَل: َلَمييا نَيبَلَييت  ييريََ َ  األ  النَييخا   َجَعييمَ   214.الشييعراء:  َوأَن يييار  َعشا
  :عنو نحل  قَيَباإايييَم قَيَباإايييَم  ييننَيييالاه .رواه الب ييياره: لابن نيييونا قينيييَري ٍ .  «يَـــا بَِنـــي ِفْهـــرن  يَـــا بَِنـــي َعـــِديِ »يَيييد 

3525.  

 باب: َمْن َأَحب  َأْن َل ُيَسب  َنَسُبهُ  -11

يَتأ َذَن َ َسيا -1471 : اس  َهيا قَالَييت  يَ  ال َيهن َعني  َ َعين  َعاإاَشيَة َر ا ييراكاَ    نن النَيخا يفا  اَجياءا ال منش 
ي ا.  «َكْيَف بَِنَسِبي »قَاَل:  ين  ال َعجا يني هنحل  َكَميا  نَسيم  الَشيَعرَقن ما .رواه الب ياره:  َيَقاَل َ َسانن: أَلَسنيَ َنَ  ما
3531.  

 باب: َما َجاَء ِفي َأْسَماِء َرُسوِل الل ِه  -11

ـــا »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها    عايييحٍل َعييين  جنبَييييري ا ب ييينا من  -1471 ـــي َخْمَســـُة َأْســـَماءن: َأَن ِل
ُمَحم دس  َوَأْحَمُد  َوَأنَا اْلَماِحي ال ِذي يَْمُحو الل ـُه بِـي اْلُكْفـَر  َوَأنَـا اْلَحاِشـُر الـ ِذي ُيْحَشـُر الن ـاُ، 
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(1)َعَلى َقَدِمي  َوَأنَا اْلَعاِقبُ 
 . 3532.رواه الب اره:  .«

َأَل تـَْعَجُبـــوَن َكْيـــَف َيْصـــِرُف الل ـــُه »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1478
  .3533.رواه الب اره: . «  َوَأنَا ُمَحم دس اَويـَْلَعُنوَن ُمَذم مً  اَعن ي َشْتَم قـَُرْيشن َوَلْعنَـُهْم  َيْشِتُموَن ُمَذم مً 

 ِبي يَن باب: َخاِتِم الن   -18

َ  اهللن َعني هنَماَعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها  -1478 َنِْبيَـاِء  »: قَاَل: قَاَل الَنخا   َر ا َْ َمثَِلي َوَمثَـُل ا
ــى َدارً  ــةن  اَكَرُجــلن بـََن ــا َوَأْحَســنَـَها ِإل  َمْوِضــَع لَِبَن َــْدُخُلونـََها َويـَتَـَعج   (2)فََأْكَمَلَه ــَل الن ــاُ، ي ــوَن َفَجَع ُب

  .3534.رواه الب اره:  .«َويـَُقوُلوَن: َلْوَل َمْوِضُع الل ِبَنةِ 

يييراها:  «ِإل  َمْوِضـــَع لَِبنَـــةن ِمـــْن زَاِويَـــةن »دايَييياَلقل:  َويفا راَوايَييٍة َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1474 َوقَييياَل يفا آتا
  .3535لب اره: .رواه ا. «فَأَنَا الل ِبَنُة  َوَأنَا َخاتُِم الن ِبي ينَ »

 باب: َوفَاِة الن ِبي   -18

1475-  َ َها: أََن الَنخا َ  الَ هن َعني  يتد َ  َعن  َعاإاَشَة َر ا .رواه الب ياره:  . ينونيفَد َو نَو اب نن َثَلٍ  َوسا
3536.  

 باب: -14

عا  َعنا الَساإاتا ب نا يَبايَد  -1476 يتن  منع تَيداًك  (3)اَ   َج  دً قَاَل َو نَو اب َن أَر بٍَص َو اس  : قَيد  َع ام 
: يَيييا َميييا منتيدع يييتن بايييها َي عاييي  َوَبَريييراه إاَك بايييدنَعاءا َرسنيييولا ال َيييها    إاَن َتييياَليتا َذَ بَيييت   ا إالَي يييها   َيَقالَيييت 

. َرسنوَل الَ ها  إاَن اب َن أنت يتا َشاٍك   َال عن الَ َه َلهن  قَاَل: َ َدَعا يا
(4)

  .3545.رواه الب اره:  

                                                                                                  
 . و اليه   ف من قب ه (1)
 . إذا أ را  هو اآلجر  معروم و و ال   يعجن مث جيفف ويبىن به -بكسر الو دق-مجعه لنب  (2)
 . و من اعللق و   القوق (3)
   هييو 146يف كتيياب الو ييوء/ بيياب: اسييتعمال  هييم و ييوء اليياء/  :  -لون يبييدره-.وقييد  قييد   يييا احلييديج بسييياا أي ( 4)

 ن يكون من الكررات يف  يا ال ترر .يشبه أ
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 باب: ِصَفِة الن ِبي   -15

َييارا ا  -1477 بَييَة ب يينا احل  ييٍر  َعيين  عنق  يي    َيييرََأد  قَيياَل: يَبييَ ى أَبنييو َبك  َ َتييرََ  َ  شا ييَر  مثن ال َعر 
َيانا َ َيَم َييهن َع َييى َعا اقاييها  َوقَيياَل: باييَأ ا  َشييبايهل باييا َسييَن يَي  َعييتن َمييَص الردييبي  د  َك َشييبايهل باَع ايي    َوَع ايي ؟ احلَ  لَنخا

.   .3542.رواه الب اره:  َيه َي ن

َفييَة  -1472 َ  َعيين  َأ ا جنَييي  َمييا الَسييَل  قَيياَل: رَأَي ييتن النَييخا َسيينن ب يينن َع ايي   َعَ ي ها   وََكيياَن احلَ 
يييباهنهن  َ قاييييَم لَيييهن: ينش 
يييف هن يا  قَييياَل: َكييياَن أَبي يييَيَة قَيييد   (1) يييَط  يبا يييرََق  َوأََميييَر لَنَيييا النَيييخا   (2)اَا بايييَثَلَ  َعش 

باَهَها.  قَاَل:  َيقنباَة الَنخا   (3) اقَي نويبً    .3544.رواه الب اره: قَيب َم أَن  نَيق 

ييٍر  -1479 د َعيين  َعب ييَد ال َييها ب يينا بنس  َت النَييخا   قايييَم لَييهن:  يَبييا ا
 (4)  َ  َكييانَ   أَرَأَي ييَت النَييخا

َفَقتاها اَشي  ً    قَاَل: َكاَن يفا َعني 
(5)  .   .3546.رواه الب اره: َشَعرَاتل بايةل

َا ب ييينا َمالايييٍ   -1421 ََ باالَ واييييما َوَك  قَييياَل: َكييياَن النَيييخا   َعييين  أَنَييي   لَيييي 
ييين  ال َقيييو  ا َربي َعيييًة ما

ييريا  أَد َ ييَر ال َييو نا  باال َقرا
َهييقَ  (6) ََ باييأَبي َيَة أَم  لَييي 

ييٍم  أنن ييباَل  (7) َع ييٍد َق َييٍط َوَك َسييب ٍط َرجا ََ جبا َوَك آَلَ   لَييي 
يناَ   َوقني يَر سا يَبلن َعَ ي يها  َوباال َمداينَيةا َعش  يناَ  يينني  يَر سا ََكيَة َعش  ََ َعَ ي ها َو نيَو اب ينن أَر بَعايَ    َيَ بايَج  ا باَة َولَيي 

رنوَن َشَعرًَق بَيي   ها َوحلا َيتاها عاش    .3547.رواه الب اره: َهاَء. يفا رَأ سا

ََ باالَ وايييما ال بَيياإانا  قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َويفا راَوايَييٍة َعن ييهن  -1421 لَييي 
ييريا   (8) َوَك باال َقرا
ع يييدا ال َق َيييطا  َوَك باالَسيييب طا  بَيَعثَييي ََ بااعَ  َل ا  َولَيييي  ََ باييياآل  َهيييقا  َولَيييي  َم  َبي َيةا األ  هن ال َيييهن َع َيييى رَأ سا َوَك باييياأل 

                                                                                                  
 . القاإم  و: إياعيم بن أ  تالد  الراوه عن أ  جييفة .( 1)
 .كم لون  اتت  ا  يل  الشمط  :وقال ثابت  اتت ط البياض بالسوال :اط رأسه أه (2)
 .واعمص قلص بالكسر وقلإص و    تيات النوا  الق وص بالفتن يف الوا د (3)
 .  احلمر    أبو عثمان  و يقال أبو عون  الشام الشرق إم  و:  ريب بن عثمان بن جر بن أمحر بن أسعد الر خالقا.( 4)
 .العنفقة ما ب  ال يي  (5)
  .أبية مشرب كمرق :أه. .ويف الفتن: همشرق :أه (6)
 .بياض يف درقة :وقيم  تالص البياض ك  شوبه محرق وك تري ا :أه (7)
 . كأنه بعد عن أنظاره  وأيبم الباإن البعيد  فرط يف ال ولال :أه (8)
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 .   .3548.رواه الب اره: أَر بَعاَ  َسَنًة. َوذََكَر َمَاَ  احَلدايجا

ًهيي قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َعيين  ال بَيييرَاءا  -1428 َسييَن النَيياسا َوج  َسيينَيهنحل  َت  ًقيياَأ     ا  َوَأ  
ََ باالَ وايما ال َباإانا  َوَك باال َقراريا.    .3549اه الب اره: .رو لَي 

1428-  ٍَ أَنتيييهن سنيييئاَم: َعييين  أَنَييي
ءل يفا َ يييم  َتَهيييَت النَيييخا   (1)   قَييياَل: َك  إاَ َيييا َكييياَن َشييي  

َتي ها.    .3555.رواه الب اره: يبند 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  ال بَيييرَاءا ب يينا َعيياداٍب  -1424 َ   بَعاييياَمر بنوًعيي َكيياَن النَييخا   قَيياَل: َر ا َد َمييا بيَيي  
َمَة أنذننَيي ييها  رَأَيي تنيييهن يفا  ن َييٍة مَح يييرَاَء  ملَ  أََر شييييئً  ا  لَيييهن َشييَعرل يَيبي  نييي ن َشيييي  ن يييهن.  اال َمن كابَييي   َسيييَن ما .رواه قَييط  َأ  

  .3551الب اره: 

د َويفا راَوايَييٍة َعن ييهن  -1425 ييهن النَييخا ث ييَم ا : أَنَييهن قايييَم لَييهن: َأَكيياَن َوج  لَسييي فا  قَيياَل: َك  بَييم  ما
ث َم ال َقَمرا.    .3552.رواه الب اره: ما

َفييَة  -1426 َ َعيين  َأ ا جنَييي  َ يََدي ييها َعنَيييبَقل. قَييد   َيَقييَدَ   ييَيا  : أَنَييهن رََأد النَييخا باال َب  َييياءا َوبيَيي  
احلَيييدايجن 
ييي (2) يييوَ هنحل   قَييياَل: َويفا  يييياها الراَوايَيييٍة قَييياَل: َ َجَعيييَم النَييياسن يَأ تن َيييا ونجن َسيييينوَن تا ينوَن يََدي يييها  َيَيم 

 . ي ا ين  ال ماس  ين  اليثَي  جا  َوأَط يَيتن رَاإاَييًة ما يَ  أَبي يَرلن ما هاي    َيإاَذا  ا تن باَيداها  َيَوَ ع تينَها َع َيى َوج  .رواه  ََأَتي 
  .3553الب اره: 

 ابُِعْثُإ ِمْن َخْيِر قـُُروِن بَنِـي آَدَم  قـَْرنًـ»قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1427
  .3557.رواه الب اره:  .«  َحت ى ُكْنُإ ِمْن اْلَقْرِن ال ِذي ُكْنُإ ِفيهِ افـََقْرنً 

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعبَييياٍس  َعييينا اب ييينا  -1422 يييدالن َشيييَعرَهن   : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َر ا َكييياَن َيس 
وََكييياَن  (3)

راكنوَن يَيف رنقنوَن رنءنوَسهنحل  ال   منش 
يدالنوَن رنءنوَسيهنحل   وََكياَن َرسنيولن ال َيها  (4) يمن ال كاتَيابا َيس  حينايت   َ َكاَن أَ  

َ  َيَرَا َرسنولن الَ ها  ٍء  مثن ما ال كاَتابا  ايَما ملَ  يينؤ َمر   ايها باَش     .3558.رواه الب اره: رَأ َسهن.  منَوا َيَقَة أَ  

                                                                                                  
 . الساإم  و: قتالق بن لعامة السدوس  البرره.( 1)
 . 145كتاب الو وء/ باب: استعمال  هم و وء الناس/  : .( 2)
 .يرس ه من ت فه :أه (3)
 .نقسامه من وسط الرأسا :انفراا الشعر (4)
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ييييرٍو  -1429 ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعيييين  َعب ييييدا ال َييييها ب يييينا َعم  يييين  النَييييخا   َر ا ًشيييي قَيييياَل: ملَ  َيكن َوَك  ا َا ا
:  (1) امنتَيَفيدشً    .3559.رواه الب اره:  .«اِإن  ِمْن ِخَيارُِكْم َأْحَسَنُكْم َأْخاَلقً »وََكاَن يَيقنولن

َ  الَ هن َعني هَ  -1491 : َما تنييدَر َرسنيولن ال َيها َعن  َعاإاَشَة َر ا يَري نا إاَك َأَتيَي  ا أَنَيَها قَاَلت  َ أَم  بيَي  
ًي َا َما ملَ  َيكنين  إامث  ًياأَي َسَرإن ن يهن  َوَميا اني يتَيَقحَل َرسنيولن ال َيها   ا   َيإان  َكياَن إامث  يها إاَك  َكياَن أَبي َعيَد النَياسا ما لانَيف سا
َا. أَن   ينن تَيَهَ   نر َمةن ال َ    .3565.رواه الب اره: ها   َييَين َتقاحَل لاَ ها تا

1491-  ٍَ يييتن َ راييييرً  َعييين  أَنَييي س  د  اَوَك لايَباًجييي اقَييياَل: َميييا َمسا ييين  َكيييفد النَيييخا   َوَك أَل يييَ َ ما
ييييتن راحيًيييي يييين  راييييينا  -قَييييط   اَعر  ًيييي :أَو   -قَييييط   ااَام  د  -َعيييير ما  :أَو   -أَط يَييييَت ما .رواه الب يييياره:  .النَييييخا

3561.  

راهد  -1498 رَاءا أَ  قَييييياَل: َكييييياَن النَييييخا   َعيييين  َأ ا َسيييييعايٍد اخل نيييييد  ييييين  ال َعيييييي  َشيييييَد َ يَييييياًء ما
يفا  (2)

راَ ا. د   تا

هاها.  اَويفا راَوايٍَة: َوإاَذا َكراَه شيئً    .3562.رواه الب اره: عنراَم يفا َوج 
يتَيَهاهن َأَك َيهن َوإاَك  َيرََكيهن.  اطََعاًمي : َما َعياَب النَيخا  قَالَ  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1498 قَيط   إان  اش 
  .3563.رواه الب اره: 

1494-  َ َهييييا: أََن النَييييخا ييييَ  ال َييييهن َعني  َييييدد ن  ييييديثً   َعيييين  َعاإاَشييييَة َر ا   لَييييو  َعييييَدهن ال َعييييال  اَكيييياَن حين
َراهن.    . 3567.رواه الب اره: أَلَ  

: إاَن َرسنيوَل ال َيها  -1495 َها قَالَيت  َ  الَ هن َعني  َها َر ا َيدايَج َكَسير لاكنحل .  َوَعني  يرنلن احل  ملَ  َيكنين  َيس 
  .3568.رواه الب اره: 

 

                                                                                                  
 :وقيييم  والييتفي  الييه يكثير ميين ذلي  ويتك فيه  وي  يق ع ييى الباطيم أيًهيا  يقيبن  ييا حلبيييًا و ييو الييه ييتك  : ا ًشيا أه (1)

وكيل  احل يمي  يقتهي  أن   كم ما يشتد قبيه من النهيات كالبنا  :وقيم  والفا شة كم ما  ى اهلل عنه  الفي  عدوان اعواب
 .الفا شة أكر الكباإر

 .البكر :أه (2)
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ْلُبهُ  باب: َكاَن الن ِبيع  -16 ُنُه َوَل يـََناُم قـَ  تـََناُم َعيـْ

1496-  ٍَ يي َعيين  أَنَيي َييدد ن َعيين  لَيي  َييةا أنس  د حين دا ال َكع بَييةا: َجيياَءهن َثَلثَييةن  راَه باييالَنخا ييجا يين  َمس  ما
رَا ا   َيَقاَل أََو ننيحل : أَيي هنيحل   نيَو   َيَقياَل أَو   دا احلَ  َسي نهنحل :  نيَو نَيَفٍر قَيب َم أَن  ينوَ ى إالَي ها  َو نَو نَاإاحلل يفا َمس جا

َر نحل .  َ  رن نحل   تنينوا َتيي  يَرد  ايَميا ييَيَرد َتيي رن نحل   َوقَاَل آتا َكاَنت   ا  َ    َيَ حل  ييَيَر نحل  َ يَن َجياءنوا لَيي  َيًة أنت 
َن بايَياءن  َينَيا ن أَع يينينينهنحل  َوَك  َينَيا ن قين نيوبينهنحل    َيتَييَوَك  قَي  بنهن  َوالَنخا   َناهن َوَك يَيَنا ن قَي  بنيهن  وََكيَيلاَ  األ  هن نَاإاَمةل َعيي 

َ َعرَ َ  ر ايمن  مثن   .3575.رواه الب اره: باها إاَن الَسَماءا.  جا

ْساَلمِ  -17 ِة ِفي اإْلِ  باب: َعاَلَماِت النعبُـو 

َ النَيييخا   َوَعن يييهن  -1497 نَييياءا  َ َجَعيييَم  قَييياَل: أنِتا يييَو بايييالَبو رَاءا   َيَوَ يييَص يَيييَدهن يفا اإل ا باإانَييياٍء  َو ن
ا َأيَبيياباعاها  يين  بيَيي   :ال َمياءن يَين بنييصن ما ٍَ َنَيي    َيتَيَوَ ييأَ ال َقييو  ن. قايييَم ألا

اإَييٍة  أَو  دنَ يياَء  (1) َكييحل  كنن ييتنحل   قَيياَل: ثَييَلَ  ما
اإٍَة.   .3572.رواه الب اره:  َثَل ا ما

َا .َعن   (27) َلَقد  يَاع تن يَبيو َت َرسنيولا ال َيها  :قَاَل أَبنو طَ  َيَة ألن د سنَ ي حلٍ قَاَل:  َمالاٍ   ب نا  أََن
  َ  ًَرَجيت  أَقي رَايًبي :قَاَلت    ءٍ     َيَهم  عان َدكا مان  شَ   أَع رامن  ايها اع نوعَ   اعايف ين  َشيعاريٍ  انَيَعحل  .  ََأت    ما

َييارً  َرَجييت  مخا َ َأت  ييها  امثن ييَب بابَيع ها َ َلَسييت هن َت ييَت يَييدا   َ َييا  َيَ َفييتا اخل نبي  َوكَثَيت يي ا  همثن
ييها  (2) َ أَر َسييَ ت    بابَيع ها إاَن   ا مثن

دا َوَمَعيييهن النَيياسن   َيَوَجيييد تن َرسنييوَل ال َيييها    َيييَيَ ب تن باييها  :قَييالَ  .َرسنييولا ال َيييها  ييجا يييتن   سا ال َمس   َيقنم 
 : َيقن  يتن  .«ِبطََعـامن » :نَيَعيحل  . قَيالَ  : َيقن  يتن  .«آْرَسـَلَك َأبُـو طَْلَحـةَ » :َرسنيولا ال َيها   َيَقاَل يا   َعَ ي هاحل  
ئ ييتن    َييان  ََ قَ . «ُقوُمــوا» :لاَميين  َمَعييهن  َقيياَل َرسنييولن ال َييها .  يَ نَيَعييحل   َ أَي ييدايهاحل  َ ييَن جا ييتن بيَيي   أَبَييا  َوان  ََ ق 

بَير  نيهن  ََ عان يَدنَا َمييا َولَيي  باالنَياسا  قَييد  َجياَء َرسنييولن ال َيها   يَيا أنَ  سنيَ ي حلٍ  :.  َيَقيياَل أَبنيو طَ  َيييةَ طَ  َييَة  ََأت  ي 
 َأَقي بَيَم َرسنيولن   َرسنيوَل ال َيها   َ َ يَن َلقاي .  َيان  ََ َق أَبنيو طَ  َييةَ الَ هن َوَرسنولنهن أَع  َيحلن  :.  َيَقاَلتا هنحل  نن  عامن 
ــ» : َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها   َوأَبنييو طَ  َيييَة َمَعييهن  ال َييها   َأَ َييت  باييَيلاَ   .«ا ُأم  ُســَلْيمن َمــا ِعْنــَد ِ يَــ يَهُلم 
َ قَياَل َرسنيولن ال َيها   َوَعَريَرت  أن   سنيَ ي حٍل عنَكيًة  ََأَلَمت يهن    َيفنيتَ   ََأَمَر باها َرسنولن ال َيها   ب با اخل ن   اييها  مثن

                                                                                                  
 . أنَ  القاإم: قتالق الراوه عن.( 1)

 .يع  مخار ا  لار ه ع يهأأه لفت ع ى بعهه و ( 2)
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َ قَالَ   َما َشاَء الَ هن أَن  يَيقنولَ  َ َتَرجنيوا   ََأذاَن َ نيحل   .«اْئَذْن ِلَعَشَرةن » :مثن َ قَيالَ    َيَأَك نوا َ يَن َشيباعنوا مثن  :مثن
ــَذْن ِلَعَشــَرةن » َ َتَرجنييوا   َييَأذاَن َ نييحل  . «اْئ َ قَييالَ  َييَأَك نوا َ ييَن َشييباعنوا مثن ــَذْن ِلَعَشــَرةن » :  مثن    َييَأذاَن َ نييحل  . «اْئ

َ قَيالَ  َ َتَرجنيوا مثن وَن َوال َقيو  ن َسيبي عن   َشيباعنوا ََأَكيَم ال َقيو  ن كن  هنيحل  وَ  .«ائْـَذْن ِلَعَشـَرةن » : ََأَك نوا َ َن َشيباعنوا مثن
  .3578.رواه الب اره:  . َرجنًل  -أَو  مَثَاننوَن  -

يَاتا بَيرََكًة  َوأَني تنحل   َيعند ونَيَها خَت وايفً  َعن  َعب دا الَ ها  -1492   كننَيا َميَص َرسنيولا اقَاَل: كنَنا نَيعند  اآل 
َ َجياءنوا باإانَياٍء  اييها َمياءل قَ اييمل   ََأل َتيَم  «اْطلُُبوا َفْضَلًة ِمـْن َمـاءن » َل:يفا َسَفٍر  َيَقَم ال َماءن   َيَقيا الَ ها 

َ قَاَل:  نَاءا مثن ين   «َحي  َعَلى الط ُهوِر اْلُمَباَرِ   َواْلبَـرََكـُة ِمـْن الل ـهِ »يََدهن يفا اإل ا  َيَ َقيد  رَأَي يتن ال َمياَء يَين بنيصن ما
ا َأيَباباصا َرسنولا ا بايَن ال ََعا ا َو نَو يينؤ َكمن. لَ ها بَي   َمصن َ س    .3579.رواه الب اره:   َوَلَقد  كنَنا َنس 

د َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1499  اَل تـَُقــــوُم الس ـــاَعُة َحت ـــى تـَُقـــاتُِلوا قـَْوًمــــ»قَييياَل:    َعييين  النَيييخا
يرا  يياها الردَوايَيةا:  (1)ولايها.  َوَقد   َيَقَدَ  احلَيدايجن با ن «نَِعاُلُهْم الش َعرُ  َولَيَـْأتَِين  َعلَـى َأَحـدُِكْم »َوقَياَل يفا آتا

َْن يـََراِني َأَحبع ِإلَْيِه ِمْن َأْن َيُكوَن َلُه ِمْثُل َأْهِلِه َوَماِلهِ    .3589 - 3587.رواه الب اره: . «زََمانس  ََ

َ َوَعن هن  -1511 ِمـْن  (2)وََكْرَمـانَ  اُقـوُم الس ـاَعُة َحت ـى تـَُقـاتُِلوا ُخـوزً َل تَـ »قَياَل:  : أََن الَنخا
ُنُوِف  َْ َْ ا ََعاِجِم  ُحْمَر اْلُوُجوِه  ُفْط َْ ا
َْعُيِن  ُوُجوُهُهْم اْلَمَجانع اْلُمْطَرقَـُة  نَِعـاُلُهْم  (3) َْ ِصََّاَر ا

  .3595.رواه الب اره:  .«الش َعرُ 
عنوٍل . (22) يَيا  :قَالنوا .«َوأُُمورس تـُْنِكُرونـََها (4)َسَتُكوُن َأثـََرةس » :قَالَ   الَنخد نا عَ   َعنا اب نا َمس 

.رواه  . «تـُــَؤدعوَن اْلَحــق  ال ــِذك َعَلــْيُكْم  َوَتْســأَُلوَن الل ــَه ال ــِذك َلُكــمْ » :قَييالَ   َرسنييوَل ال َييها َ َمييا  َأ منرننَييا
  .3653الب اره: 

                                                                                                  
 . 1454  1453  ويف الناقت/  : 1265انظر كتاب اعهال/ باب: قتال الرتك/  : .( 1)
 .وكرمان ب د  اخلود جيم من العجحل (2)
 .اخنفاض قربة األنف :الف َ (3)
ويفهييم ع يييكحل   أه يسييتأثر ع يييكحل بيأمور الييدنيا   ييو اكسيتئثار :قيال األد ييره  ابهيحل ا مييبق وسييكون الثياء وبفتيهمييا أيًهيي( 4)

 .تريكحل
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َوَعن هن  -1511
 «يـُْهِلُك الن اَ، َهَذا اْلَحيع ِمْن قـُـَرْيشن »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها   اأَي هً  (1)

  .3654.رواه الب اره:  .«َلْو َأن  الن اَ، اْعتَـَزُلوُهمْ » قَالنوا: َ َما  َأ منرننَا  قَاَل:

يييدنو  -يفا راَوايَيييٍة  - اأَي ًهيييَوَعن يييهن  -1518 : قَييياَل: يَاع يييتن الَريييالاَا ال َمر  َهـــاَلُ  أُم ِتـــي »ان يَيقنيييولن
ئ َت أَن  أنَيديَيهنحل  َب ا  نَلٍن َوَب ا  نَلٍن.  «َعَلى يََدْي ِغْلَمةن ِمْن قـَُرْيشن    .3655.رواه الب اره: إان  شا

ييأَلنوَن َرسنيييوَل ال َييها  َعيين   نَييي َفيييَة ب ييَن ال َيَميييانا  -1518 َيييري ا  قَيياَل: َكييياَن النَييياسن َيس    َعييين  اخل 
: يَيا َرسنيوَل ال َيها  إانَيا كننَيا يفا َجا ا ايَيٍة وَ  راَك ا   َيقن  يتن أَلنهن َعن  الَشيرد َحَا َيَة أَن  ينيد  َشير   َ َجاَءنَيا وَكنن تن َأس 

ري ا مان  َشر   قَياَل:  ري ا   َيَهم  بَيع َد َ َيا اخلَ  ََيا اخلَ  : َوَ يم  بَيع يَد ذَ  «نـََعـمْ »الَ هن تا ين  َتيري ٍ  قين  يتن لايَ  الَشيرد ما
ــْم  َوِفيــِه َدَخــنس »قَيياَل:  «نـََع

: َوَمييا َلَتننييهن  قَيياَل:  (2) ُهْم »قين  ييتن ــنـْ ــِرُف ِم ــِر َهــْدِيي  تـَْع ــْومس يـَْهــُدوَن بََّْي قـَ
يين  َشيير   قَييياَل:  «َوتـُْنِكــرُ  َييري ا ما :  َيَهييم  بَيع يييَد َذلاييَ  اخل  َمـــْن  (3)َم نـََعــْم  ُدَعــاةس ِإلَـــى َأبـْــَواِب َجَهــن  »قين  ييتن

ـــا ـــَذُفوُه ِفيَه ـــا َق َه يييف هنحل  لَنَيييا   َيَقييياَل:  «َأَجـــابـَُهْم ِإلَيـْ : يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  يبا ـــَدتَِنا »قين  يييتن ـــْن ِجْل ـــْم ِم  (4)ُه
: َ َمييييا  َييييأ منرنيا إان  أَل رََكيييي ا َذلاييييَ   قَيييياَل:  «َويـََتَكل ُمــــوَن بِأَْلِســــَنِتَنا ــــَة اْلُمْســــِلمِ »قين  ييييتن ــــَزُم َجَماَع يَن تـَْل

ــاَمُهمْ  :  َييإان  ملَ  َيكنيين  َ نييحل  مَجَاَعييةل َوَك إاَمييا ل  قَيياَل:  «َوِإَم ــْو َأْن »قين  ييتن ــَرَ  ُكل َهــا  َوَل ــَك اْلِف ــاْعَتِزْل تِْل َف
تـََع   بَِأْصِل َشَجَرةن 
َِِلكَ  (5)   .3656.رواه الب اره:  .«َحت ى يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوَأْنَإ َعَلى 

ين  الَسيَماءا َأَ يت  قَاَل: إاَذا َ َدثي تنكنحل  َعن  َرسنولا الَ ها     َعن  َع ا  -1514 يَر ما    َييَفَن  َأتا
َعيةل  يَاع يتن  ر َب َتد  َنكنحل    َإاَن احلَ  ياَب َعَ ي ها  َوإاَذا َ َدثي تنكنحل   ايَما بَيي  ا َوبَييي  َرسنيوَل ال َيها إاَيَ مان  أَن  َأك 

  : َْحــاَلِم  يـَُقولُــوَن ِمــْن َخْيــِر يَــأْ »يَيقنييولن َْ َْســَناِن  ُســَفَهاُء ا َْ ِتي ِفــي آِخــِر الز َمــاِن قـَــْومس  ُحــَدثَاُء ا
ـــْوِل اْلَبرِي ـــِة  ْســـاَلمِ  (6)قـَ ـــْهُم ِمـــْن الر ِمي ـــِة  يَْمُرقُـــوَن ِمـــْن اإْلِ ـــُرُ  الس  ـــانـُُهْم  (1)َكَمـــا يَْم َل ُيَجـــاِوُز ِإيَم

                                                                                                  
  ..أه: عن أ   ريرق  (1)
 .تري يبام وك تالص :أه (2)
 .يدعون الناس إن العمم  ا يو   يها :أه (3)
 .من جنسنا :أه (4)
 .والرال به ال بو   و و األتي باألسنان  العة معروم (5)
 .أو من بريت العول إذا قومته  ومن مل يهمب  من الره و و الرتاب   من إب  من اخل ق  بالرية تمب وبغري إ (6)
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ــتَـَلُهْم يـَـْوَم اْلِقَياَمــةِ فَأَيْـ  (2)َحنَـاِجَرُهْم  َلُهْم َأْجـرس ِلَمـْن قـَ ــتـْ .رواه  (3).«َنَمـا َلِقيُتُمــوُهْم فَـاقْـتـُُلوُهْم  فَـِ ن  قـَ
  .3611الب اره: 

نَا إاَن َرسنولا الَ ها  -1515 ََرتد قَاَل: َشَكو  َو نَو منتَيَوسديدل بينير َلًق لَيهن يفا ظايمد  َعن  َتَبابا ب نا األ 
عنو ال َيَه لَنَيا  قَياَل: ال َكع بَ  رن لََنا  َأَك  َيد  تَين را َلُكْم ُيْحَفـُر لَـُه »ةا  قين  َنا َلهن: َأَك َ س  َكـاَن الر ُجـُل ِفـيَمْن قـَـبـْ

ُه  ــا َيُصــدع ــاثـَْنتَـْيِن  َوَم ــُل ِفيــِه  فـَُيَجــاُء بِاْلِمْنَشــاِر فـَُيوَضــُع َعَلــى رَْأِســِه فـَُيَشــقع ِب َْرِ   فـَُيْجَع ِفــي اَْ
ُه  (4)ِلَك َعـْن ِدينِـِه. َويُْمَشـُ  بَِأْمَشـاِط اْلَحِديـِد َمـا ُدوَن َلْحِمـِه ِمـْن َعظْـمن َأْو َعَصـبن َِ  َوَمـا َيُصـدع

َعاَء ِإلَـى َحْضـَرَمْوَت  َل  َْمـَر  َحت ـى َيِسـيَر الر اكِـُب ِمـْن َصـنـْ َْ  َِِلَك َعـْن ِدينِـِه  َوالل ـِه لَيُـِتم ن  َهـَذا ا
ْئَب َعَلى َغَنِمِه  َوَلِكن ُكْم َتْستَـْعِجُلونَ َيَخاُف ِإل     .3612.رواه الب اره: . « الل َه  َأْو الذ 

1516-  ٍَ َ َعيين  أَنَيي ٍَ   َيَقيياَل َرجنييمل: يَييا َرسنييوَل ال َييها أَنَييا  : أََن النَييخا ا ي تَيَقييَد ثَاباييَت ب ييَن قَيييي 
رَأ َسهن   َيَقياَل: َميا َشيأ ننَ    َيَقياَل: َشير؟  َكياَن  ايفا بَيي تاها  منَنكدسً  السً أَع َ حلن َلَ  عا  َمهن   َأَ َاهن  َيَوَجَدهن جا
د  بَيرَهن أَنَيهن يَير َ صن يَبو  َهن  َيو َا يَبيو تا النَيخا يما ال نَيارا.  َيأََ ى الَرجنيمن  َيَأت  ين  أَ      َيَقيد  َ يباَط َعَم نيهن َو نيَو ما

ييرََق باباَشييارٍَق َعظايَمييٍة   َيَقيياَل: قَيياَل َكييَيا وََكييَيا.  َيَرَجييَص ال   تا َِْهــْب ِإلَْيــِه  فـَُقــْل لَــُه: ِإن ــَك َلْســَإ »َمييرََق اآل  ا
  .3613.رواه الب اره: . «ِمْن َأْهِل الن اِر َوَلِكْن ِمْن َأْهِل اْلَجن ةِ 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  ال بَيييرَاءا ب يينا َعيياداٍب  -1517 ييَف  َويفا الييَدارا الَدابَييةن  قَيياَل: قَيييرَأَ َرجنييمل ال   َر ا َكه 
د  -أَو  َسيَيابَةل  -َ َجَع َيت   َين فايرن  َ َسيَ حَل   َيإاَذا َ يَبابَةل  ييَيت هن   َييََكرَهن لا نَيخا اقْــَرْأ فُــاَلُن  » َيَقياَل:  َتشا

  .3614واه الب اره: .ر  .«- لِْلُقْرآنِ  تـَنَـز َلإْ  :أَو   -نـََزَلْإ لِْلُقْرآِن  (5)فَِ نـ َها الس ِكيَنةُ 

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل:. (29) ييَ  ال َييهن َعن ييهن  َعيين  ال بَيييرَاءا ب يينا َعيياداٍب َر ا ييٍر َر ا إاَن َأ ا يفا  َجيياَء أَبنييو َبك 
ييًل  ن يهن َر   ييتَيَرد ما َوَتييرََ  َأ ا   هن َ َيَم  تنيهن َمَعيي :قَييالَ   ابي َعييج  ابي نَييَ  حَي ما  يهن َمعايي  : َيَقيياَل لاَعيادابٍ   َمن بالايها  َاش 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . رجون منه كما ينفرم السهحل من الرمية إذا أنفي ا :أه (1)
 .احلنجرق احل قو  (2)
  .1818  1673.انظر احلديث : ( 3)
 .عروا :أه (4)
  .9/58)قيم: اللإكة(. .وانظر الفتن:  (5)
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يَ  َسيَري َت َميَص َرسنيولا ال َيها  : َيَقاَل لَيهن َأ ا   يَين َتقادن مَثََنهن  ث  ا َكي يَف يَبينَيع تنَما  ا يٍر َ يدد  :قَيالَ  يَيا أَبَيا َبك 
يين  ال غَييدا   نَيَعييحل   َ تَينَييا َوما ييَريي َنا لَيي  ييريَقا َوَتييَل ال َرايييقن َك   َأس   َيرن اَعييت  لَنَييا    َ نيير   ايييها َأَ ييدل َ ييَن قَيياَ  قَيياإاحلن الَظها

َن  رَقل َطواي َييةل َ َييا ظاييم؟ ملَ   َييأ تا َعَ ي ييها الَشييم  د   يَبيي   َمَكانًييا بايَييداه يَينَييا ن   َينَيبَل نَييا عان ييَدهن َوَسييَوي تن لا نَييخا
لَيي َ َم  يَييا َرسنييوَل ال َييها َوأَنَييا  :َوقين  ييتن   َوَبَسيي  تن  ايييها  َييير َوقً   َعَ ي ييها  ييتن    َينَييا َ   أَني فنييةن لَييَ  َمييا َ و  َوَتَرج 

لَييهن  نَييا  أَني فنييةن َمييا َ و  ث ييَم الَييياه أََرل  َهييا ما ني  رَقا ينرايييدن ما ييها إاَن الَريي   باييٍم باَغَنما  : َيقن  ييتن لَييهن    َييإاَذا أَنَييا باييرَاٍع منق 
ييما ال َمداينَييةا  : َيَقييالَ   لاَميين  أَن ييَت يَييا تنييَل ن  يين  أَ   ييَ  لَيينَبل  :قين  ييتن  .أَو  َمَكييةَ  لاَرجنييٍم ما  .نَيَعييحل   :قَييالَ   َأيفا َتَنما

يين  التي ييرَابا َوالَشييَعرا َوال َقييَيد : َيقن  يتن    ََأَتييَي َشيياقً  .نَيَعييحل   :قَييالَ   أَ َيَتي  نييتن  :قين  يتن   - .اني فنيية  الَهيير َع ما
َدد يََدي ها َعَ ى ا .الراوه : قَالَ  َرد ييَيني فنةن  َيرَأَي تن ال بَيرَاَء َيه رابن إا   نت  َ َي َيَت يفا قَيع يتٍ  - أل 

كنث بَيًة  (1)
ين  لَينَبٍ  د  (2) ما يَربن َويَيتَيَوَ ييأن  َوَمعايي  إاَلاَوقل مَحَ  تينَهيا لا نَيخا َهيا َيش  ني  َ   يَير  َييواه ما ييتن   َأَ َيي يتن النَيخا َ َكرا  
تَييي َقنَ   أَن  أنوقاظَهن  َ  اس  تنهن  ا ين  ا   َيَوا َيق  يَف نهن َ َرَبب تن ما يَرب   : َيقن  يتن   ل َمياءا َع َيى ال َينَبا َ يَن بيَيَرَل َأس  اش 

يتن  :قَالَ   يَا َرسنوَل الَ ها  َ قَالَ   َ َشراَب َ َن َر ا  َار َتَ  نَيا  :قَيالَ   بَي َيى :قين  يتن   «َأَلْم يَـْأِن لِلر ِحيـلِ » :مثن
َن  َتْحـَزْن ِإن  َل » :أن اينَيا يَيا َرسنيوَل ال َيها  َيَقيالَ  :َمالاٍ   َيقن  يتن  َوا َيبَيَعَنا سنرَاَقةن ب نن   بَيع َدَما َماَلت  الَشم 

َر ضا  -  َار َ َ َمت  باها  َيَرسنهن إاَن َب  ناَها َ َدَعا َعَ ي ها الَنخا   «الل َه َمَعَنا ين  األ  َشيَ    أنَرد يفا َجَ ٍد ما
َا َعَ  َ إايد أنرَاكنَما َقد  لَ  : َيَقالَ  - الراوه.  َيَدَعا    َيال عنَوا يا  َال َيهن َلكنَميا أَن  أَرنَل َعن كنَميا ال َ َيتَ   َعو من

   َييَل يَي  َقييى َأَ ييًدا إاَك َرَلهن   قَييد  َكَفي ييتنكنحل  َمييا  ننَييا :َ َجَعييَم َك يَي  َقييى َأَ ييًدا إاَك قَييالَ    َيَنَجييا لَييهن النَييخا  
 .3615اه الب اره: .رو   َوَوَس لََنا :قَالَ 

(3) 
َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -1512 َ َر ا َلَتَم َعَ ى أَع رَا ا  يَيعنولنهن  قَياَل: وََكياَن  : أََن الَنخا

 بَــْأَ، َل » َيَقيياَل لَييهن:  «َل بَــْأَ، َطُهــورس ِإْن َشــاَء الل ــهُ »إاَذا َلَتييَم َع َييى َمييرايٍة يَيعنييولنهن قَيياَل:  النَييخا  
َيى  َيفنيورن  «َطُهورس ِإْن َشاَء الل هُ  يَ  محن َع َيى َشيي ٍ  َكبايرٍي   -أَو   َيثنيورن  -قَاَل: قين  َت: َطهنورل  َكَل  َبم   ا

                                                                                                  
 . و إناء من تشت مدور( 1)
 . منهق يًل  :أه( 2)
 (  ويف  ديج الراء ما ليَ يف  ديثها .1587( .وسيأِت  ديج ا جرق من رواية عاإشة ر   اهلل عنها )3)
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ًِ »:  نبايرنهن ال قنبنوَر   َيَقاَل الَنخا     .3616.رواه الب اره:  .«افـَنَـَعْم ِإ

1519-  ٍَ ييييمل  َعييين  أَنَيييي يييرَاناي   قَييياَل: َكيييياَن َرجن ييييرَاَن  َ َكيييياَن  اَنر  ييييَ حَل  َوقَيييييرَأَ ال بَيَقيييرََق َوآَل عام   ََأس 
د  تنتن لا َنخا راه حمنََمدل إاَك َميا َكَتب يتن لَيهن   ََأَما َيهن ال َيهن  َيَد َيننوهن  ا َيَعاَل َنر رَاناي   َيك  : َما يَد    َ َكاَن يَيقنولن

َر ضن  يييَبَن َوقَيييد  َلَفظَت يييهن األ  يييني هنحل   نَيَبشنيييوا َعييين   (1)  ََأيب  يييَياباها َلَميييا َ يييَرَب ما  َيَقيييالنوا: َ يييَيا  اع يييمن حمنََميييٍد َوَأيب 
باَنا  َييييأَل َقو هن  َ َيَفييييرنوا لَييييهن  َييييَأع َمقنوا  يَبييييا ا
َر ضن   َيَقييييالنوا: َ ييييَيا  اع ييييمن حمنََمييييٍد  (2) ييييَبَن َوقَييييد  َلَفظَت ييييهن األ   ََأيب 

يييَياباها  نَيَبشنيييوا َعييين  يَبيييا ا  يييني هنحل   َيييأَل َقو هن َتييياراَ  الَقييير ا  َ َيَفيييرنوا لَيييهن َوأَع َمقنيييوا لَيييهن يفا َوَأيب  باَنا َلَميييا َ يييَرَب ما
ََ مان  الَناسا   َيأَل َقو هن.  منوا أَنَهن لَي 

َر ضن   َيَع ا َبَن َوَقد  َلَفظَت هن األ  َت َاعنوا   ََأيب  َر ضا َما اس  .رواه الب ياره: األ 
3617.  
ُأَهـاِجُر ِمـْن  يرََأْيُإ ِفى اْلَمَناِم َأنـ » :قَالَ   الَنخد َعنا  (3)-أنرَاهن  -  منوَسى  ا َعن  أَ . (91)

َِا هِ ِإَلى َأنـ َها اْلَيمَ  (4)ي  َفَذَهَب َوَهلِ َمك َة ِإَلى َأْر ن ِبَها َنْخلس  اْلَمِديَنُة يـَثْـِرُب   يَ اَمُة َأْو َهَجُر  فَِ 
فً  يَ َورََأْيُإ ِفى ُرْؤيَا َِا ُهَو َما ُأِصيَب ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن يـَـْوَم  اَهِذِه َأن ى َهَزْزُت َسيـْ فَانـَْقَطَع َصْدرُُه  فَِ 

َِا ُهــَو َمــا َجــاَء الل ــُه بِــِه ِمــَن اْلَفــْتِح َواْجِتَمــاعِ   ُأُحــدن  ثُــم  َهَزْزتُــُه بِــُأْخَرك فـََعــاَد َأْحَســَن َمــا َكــاَن  فَــِ 
رس  اُإ ِفيَها بـََقرً اْلُمْؤِمِنيَن  َورََأيْ  ُر َما َجـاَء الل ـُه   َوالل ُه َخيـْ َِا اْلَخيـْ َِا ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن يـَْوَم ُأُحدن  َوِإ فَِ 

  .3622.رواه الب اره:  . «ِمَن اْلَخْيِر  َوثـََواِب الص ْدِ  ال ِذك آتَانَا الل ُه بـَْعَد يـَْوِم بَْدرن 

(5)َهْل َلُكْم ِمْن َأْنَماطن »: الَنخا  قَاَل: قَاَل  َعن  َجاباٍر  -1511
: َوَأََن َيكنونن لَنَيا  « قين  تن

َاطن  قَاَل:    َ َْنَماطُ »األ  َْ رَأَ َيهن . :َ َيا َأَنَيا أَقنيولن  «َأَما ِإن ُه َسَيُكوُن َلُكْم ا يراه  يَيع ي ا ام  َاطَي ا   َأتد َعي د أَ  

                                                                                                  
 .طر ته :أه (1)
 .أبعدوا يف األرض :أه (2)
كأنيه شي   يم    م ذل   يو الب يارهوالقاإ  و و بهحل ا مبق  عىن أظن «أرد»كيا يف األيبول (: 7/376.قال يف الفتن ) (3)

وأترجييه مسيي حل   وقييد ذكيير  ييه العبييارق يف  ييا احلييديج يف علمييات النبيوق ويف التعبييري وتريإيا  ييص ميين شيي ه يبيييغة الر يص أ  ك
  .وأبو يع ى عن أ  كريت شي  الب اره   حل يرتللا  يه

 ( )أه: ظ (.4)
 (.بساط له مخم رقيق :النمط) (5)
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: َأملَ  يَيقنم  الَنخا   َْنَماطُ »:  َيتَيقنولن َْ   .3631.رواه الب اره:  ََأَلعنَها.  «ِإنـ َها َسَتُكوُن َلُكْم ا

ييَييب عنحلن أَنَييهن   اأَنَييهن قَيياَل ألنَميَييَة ب يينا َت َييٍف: إايد يَاع ييتن حمنََمييدً  َعيين  َسييع دا ب يينا منَعيياٍذ  -1511
ٍر. َويفا قَا ا نييَ   قَيياَل: إايَيياَه  قَيياَل: نَيَعييحل   قَيياَل: َوال َييها َميي يييابن حمنََمييدل إاَذا َ ييَدَ    َيَقتَي َييهن اهللن بابَييد  ا َيك 

َها.احَلدايجا قاَرةل  يَ  ني  ا َمه منونن احَلدايجا ما
(1)

  .3632.رواه الب اره:  

يَ  اهللن َعني هنَميياَعين  أنَسيياَمَة ب ينا َدي ييٍد  -1518 َ َر ا ر ايييَم َعَ ي يها الَسييَل  أَ َيى النَييخا َوعان ييَدهن  : أََن جا
َ قَييياَ    َيَقييياَل النَيييخا   َيييدد ن مثن ن د َسيييَ َمَة:  أن   َسيييَ َمَة  َ َجَعيييَم حين ـــَذا »ألا ـــْن َه أَو  َكَميييا قَييياَل  قَييياَل:  «َم

ييب تنهن إاَك إايَيياهن  َ ييَن يَاع ييتن تن  بَيي يَييةن  قَالَييت  أن   َسييَ َمَة: امي ن ال َييها َمييا َ سا : َ ييَيا لا   د ال َييها قَالَييت   َة نَييخا
ر ايَم  أَو  َكَما قَاَل.  ن َعن  جا   .3633.رواه الب اره:  ن را

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -1518 ــُإ الن ــاَ، »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َر ا رََأْي
َِنُوبـَْيِن  َوِفي بـَْعِ  نـَْزِعـِه َضـْعفس  َوالل ـُه  اَِنُوبً  فـََقاَم َأبُو َبْكرن فـَنَـَزعَ  (2)ُمْجَتِمِعيَن ِفي َصِعيدن  َأْو 

َقرِي   (3) اْربً يـََِّْفُر َلُه  ثُم  َأَخَذَها ُعَمُر  فَاْسَتَحاَلْإ بَِيِدِه غَ  ِفي الن ـاِ، يـَْفـِري َفرِيـ ُه  (4)افـََلْم َأَر َعبـْ
(5) 

(6)َحت ى َضَرَب الن اُ، بَِعَطنن 
  .3634ه: .رواه الب ار  .«

َناَءُهْم َوِإن  َفرِيقً باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -12  ايـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ
ُهْم لََيْكُتُموَن اْلَحق  َوُهْم يـَْعَلُمونَ    .146.البقرق: ِمنـْ

ييييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َعب ييييدا ال َيييها ب يييينا عنَميييَر  -1514 ييييوَل َجييياَر ا  ءنوا إاَن َرسنييييولا ال َييييها : أََن ال يَيهن

                                                                                                  
  .3955ره: .وانظر الب ا (1)
 .وي  ق ع ى الرتاب أيًها -بهمت -والرعيد وجه األرض اليت ك ثبات  يها واعمص يبعد   أرض :أه (2)
 .كبريق انق بت للًوا :أه (3)
وي  ق ع ى السييد والبييت   العبقره من الرجال اليه ليَ  وقه ش ء :وقال أبو عبيدق  العبقره عتاا البرا  :بن  رياقال  (4)

 أط قته العرب ع ى كم ما كان عظيًما يف نفسه  اإًقا    و منسوب إن عبقر مو ص بالبالية يسكنه اعن :وقيم  والقوهوالكبري 
 .يف جنسه

 . لن يفره الفره أه يعمم العمم البال  :يقال  بالت فيف والتشديد وأنكر اخل يم التشديد (5)
 .رووا ورويت إب هحل  أقامت ع ى الاء :أه (6)
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رَأًَق َدنَيَيا   َيَقاَل َ نحل  َرسنولن الَ ها  َ يََكرنوا َلهن أََن رجًل  ني هنحل  َوام  َما َتِجُدوَن ِفي التـ ْورَاِة ِفـي َشـْأِن »: ما
َهييينهنحل  َوجين  َييدنوَن.  َيَقيياَل َعب ييدن ال َييها ب يينن َسييَلٍ : َكيييَ  «الــر ْجِم  حَل   َييأَ َيو ا  َيَقييالنوا: نَيف  بي تنحل   إاَن  ايَهييا الييَرج 

َ َهييا َوَمييا بَيع ييَدَ ا   َيَقييالَ  حلا   َيَقييرَأَ َمييا قَيبي   لَييهن َعب ييدن باييالتَيو رَاقا  َيَنَشييرنوَ ا   َيَوَ ييَص َأَ ييدن نحل  يَييَدهن َع َييى آيَييةا الييَرج 
حلا  الَ ها ب نن َسَلٍ : ار َ ص  يََدَك   َيَرَ َص يََدهن  َإاَذا  ايَها آيَةن  حلا   َيَقالنوا: يَبَدَا يَا حمنََمدن   ايَها آيَيةن اليَرج  الَرج 

َا.   ََأَمَر تااَما َرسنولن الَ ها    .3635.رواه الب اره:  َيرنمجا

فََأرَاُهْم اْنِشَقاَ    آيَةً  ُسَؤاِل اْلُمْشرِِكيَن َأْن يُرِيـَُهْم الن ِبيع باب:  -19
 اْلَقَمرِ 

عنوٍل َعن  َعب دا ا -1515 يدا َرسنيولا ال َيها  لَ ها ب نا َمس  ا   قَياَل: ان َشيَق ال َقَميرن َع َيى َعه  يَقتَي   شا
  .3636.رواه الب اره:  .«اْشَهُدوا»:  َيَقاَل الَنخا  

ا .َودَاَل يفا راَوايٍَة:  (91) ََبما َو ار َقًة لنونَهن    ار قَيتَي    .4864.رواه الب اره:  .  ار َقًة  َيو َا اع 
(1) 

 باب -81

َ َعن  عنر َوَق الَباراقا د  -1516 يتَيَرد لَيهن بايها  اأَع  َاهن لينارً  : أََن الَنخا يرَتاه لَيهن بايها َشياًق   َاش  َيش 
َا بايييدايَناٍر َوَجييياَءهن بايييدايَناٍر َوَشييياٍق   َيييَدَعا لَيييهن باال بَيرََكيييةا يفا بَيي عايييها  وََكييي يييَداإن ا   َيبَييياَع إا   يييتَيَرد َشيييا َي   اَن لَيييو  اش 

  .3642.رواه الب اره: التي رَاَب َلَرباَن  ايها. 

 
 
 
 

                                                                                                  
 . َوان َشَق ال َقَمرن * َوإان  يَيَرو ا آيًَة يينع را نوا :بابب التفسري/ .كتا( 1)
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(61) 
 َفَضاِئِل َأْصَحاِب الن ِبي  ِكَتاب 

 «َخِلياًل  اَلْو ُكْنُإ ُمت ِخذً »: باب: قـَْوِل الن ِبي   -1

َ  َعين  جنبَيييري ا ب يينا من  عاييحٍل  -1517 ييرَأَقل النَييخا :    َ قَيياَل: أَ َييت  ام  ييَص إالَي ييها  قَالَييت  َأَمَرَ ييا أَن   َير جا
: ال َمييو َت قَيياَل  َك  َكأَنَيَهييا  َيقنييولن ييد  ئ ييتن وملَ  َأجا ــْم َتِجــِديِني َفــْأِتي َأبَــا َبْكــرن »: أَرَأَي ييَت إان  جا . «ِإْن َل

  :3659.رواه الب اره.  
رَأَ َييانا  َوأَبنييو َوَمييا َمَعيي قَيياَل: رَأَي ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َعَميياٍر  -1512 هن إاَك مَخ َسييةن أَع بنييٍد َوام 

ٍر.    .3665.رواه الب اره: َبك 

د  اقَييياَل: كنن يييتن جالًسييي َعييين  َأ ا اليييَدر َلاءا  -1519 يييييً  عان يييَد النَيييخا يييٍر آتا  اإاذ  أَقي بَيييَم أَبنيييو َبك 
َبتايها   َيَقياَل النَيخا   باها  َ َن أَب يَدد َعين  رنك  «َأم ـا َصـاِحُبُكْم فـََقـْد غَـاَمرَ »:  باَ َرما ثَيو 

َ َسيَ حَل َوقَياَل:  (1)
َ نَيدام تن  َ َسيأَل تنهن  َرع تن إالَي يها مثن ءل   ََأس  َ اب نا اخلَ  َابا َش   أَن  يَيغ فايَر يا يَا َرسنوَل اهللا إايد َكاَن بَيي  ا َوبَي  

َ إاَن عنَميَر نَيداَ   َيأََ ى َمن يباَل اثلثًي «يـََِّْفُر الل ـُه لَـَك يَـا َأبَـا َبْكـرن »  ََأىَب َعَ َ    َأَقي بَي  تن إالَي َ    َيَقياَل:   مثن
د  يٍر   َيَقيالنوا: َك   َيأََ ى إاَن النَيخا ٍر  َ َسيَأَل: أمََثَ أَبنيو َبك  د َعَ ي يها  َ َسيَ حلَ  َأ ا َبك  يهن النَيخا    َ َجَعيَم َوج 

يَيَتَمَعرن 
ٍر َ َن أَ  (2) َفَق أَبنو َبك  ش 

َبتَيي يها  (3) َ َجثَا َعَ ى رنك 
 َيَقياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها  َوال َيها أَنَيا كنن يتن أَظ  َيحَل   (4)

ا   َيَقييياَل النَييييخا   ِإن  الل ــــَه بـََعثَنِـــي ِإلَــــْيُكْم فـَُقْلـــُتْم: َكــــَذْبَإ  َوقَــــاَل َأبُـــو َبْكــــرن: َصــــَدَ . »: َميييرَ َي  
ا  َ َميا أنوذاَه بَيع يَدَ ا. «ْفِسِه َوَماِلِه  فـََهـْل َأنـْـُتْم تَـارُِكوا لِـي َصـاِحِبيَوَواَساِني بِنَـ  .رواه الب ياره: . َميرَ َي  

3661.  

                                                                                                  
  الغيامرق العاج ية :وقيال الشييباي  تايبحل  يدتم يف تميرات اخلريومة :وقال اخل ا    سره الستم ى بأن الرال سبق باخلري (1)

 .وقد  كون مفاع ة من الغمر و و احلقد
 .أه انقبة و غري :معر وجهه (2)
 .تام :أه (3)
 .ع ى ركبتيه برك :أه (4)
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راو ب نا ال َعاصا  -1581 َ َعن  َعم  يما  : أََن الَنخا بَيَعثَيهن َع َيى َجيي  ا َذاتا الَسَلسا
 َأَ َيي تنيهن  (1)

: َأه  النَيياسا  يين  الردَجييالا   َيَقيياَل:  «َعاِئَشــةُ »َأَ ييت  إالَي ييَ   قَيياَل:   َيقن  ييتن : ما ــا» َيقن  ييتن َ  «َأبُوَه : مثن قين  ييتن
  .3662.رواه الب اره:  (2)..  َيَعَد راَجاًك «ثُم  ُعَمُر ْبُن اْلَخط ابِ »َمن   قَاَل: 

ييَ  اهللن َعني هنَمياَعين  َعب يدا ال َييها ب ينا عنَميَر  -1581 َمــْن َجـر  ثـَْوبَــُه »: قَيياَل َرسنيولن ال َيها قَياَل:  َر ا
ــةِ  ــْوَم اْلِقَياَم ــِه يـَ ــْم يـَْنظُــْر الل ــُه ِإلَْي ييتَير تا  إاَك أَن   «ُخــَياَلَء  َل ييَق   ثيَييو  ا َيس  ييٍر: إاَن َأَ ييَد شا  َيَقيياَل أَبنييو َبك 

ن هن   َيَقاَل َرسنولن الَ ها  َِِلَك ُخَياَلءَ ِإن َك َلْسَإ تَ »: أَ َيَعاَ َد َذلاَ  ما   .3665.رواه الب اره:  .«ْصَنُع 

يييَعراهد  -1588 َش  : أَلَل يييَبَمَن  َعييين  َأ ا منوَسيييى األ  َ َتيييرََ   قَييياَل:  َيقن  يييتن أَنَيييهن  َيَوَ يييأَ يفا بَيي تايييها مثن
َد  َ َسييَألَ  َرسنييوَل ال َييها  ييجا د  َوأَلَكنييوَنَن َمَعييهن ييَييو ما  َ ييَيا  قَيياَل: َ َجيياَء ال َمس     َيَقييالنوا: َعيين  النَييخا

ٍَ  َ َجَ س تن عان يَد ال بَيا َر أَراي َألن َعن هن  َ َن َلَتَم بائي   -با َترََ  َوَوَجَه َ ا  نَنا  َ َ َرج تن َعَ ى إاث راها َأس 
َل َع َيى َ اَجَتهن  َيتَيَوَ َأ   َيقنم تن إالَي ي َ َن َقَهى َرسنولن الَ ها  -َوبَابينَها مان  َجرايٍد  ها   َيإاَذا  نيَو َجيالا

َ ان َرييييرَ  َييييا يفا ال بائ ييييرا  َ َسييييَ م تن َعَ ي ييييها  مثن ٍَ َو َيَوَسييييَط قينَفَهييييا  وََكَشييييَف َعيييين  َسيييياقَيي ها َوَلَكإن   تن بائ ييييرا أَراييييي
: أَلَكنيوَنَن بيَيَواَب َرسنيولا ال َيها  يٍر  َيَدَ َص ال بَياَب   ال يَييو َ   َ َجياءَ  َ َجَ س تن عان َد ال َبابا   َيقن  يتن أَبنيو َبك 

: يَيا َرسنيوَل ال َيها  َ يَيا  َ َذَ ب يتن   َيقن  يتن ي اَ   مثن : َع َيى راس  يٍر   َيقن  يتن : َمن  َ يَيا   َيَقياَل: أَبنيو َبك   َيقن  تن
َتأ ذانن   َيَقاَل:  ٍر َيس  ٍر: ال تنيم   َوَرسنيولن  َأَقي بَي  تن َ َن قين  «اْئَذْن َلُه َوَبش ْرُه بِاْلَجن ةِ »أَبنو َبك  َ ا َبك    تن ألا

ََ َعيين   َايي ا َرسنييولا ال َييها  ال َييها  ييٍر َ َج َييي َنَييةا   َييَدَتَم أَبنييو َبك  ييرنَك بااع  َمَعييهن يفا ال قنيييفد  َوَلَن  يينَبشد
َ ي ييها يفا ال بائ ييرا َكَمييا يَبييَنَص النَييخا   َ َرَجع ييراج  يي    وََكَشييَف َعيين  َسيياقَيي ها  مثن ييتن َأتا ييتن  َوقَييد   َيرَك  تن َ َجَ س 

يييرً  : إان  ينيييرال  ال َييهن بافنييَلٍن َتيي  َيييردكن  -ينرايييدن َأَتيياهن  - ايَيتَيَوَ ييأن َويَي  َيقنيي ا   َيقن  ييتن يَييأ تا بايييها   َييإاَذا إان َسييانل حين
: َعَ ى  : َمن  َ َيا   َيَقاَل: عنَمرن ب نن اخلَ  َابا   َيقن  تن ئ يتن إاَن َرسنيولا ال َيها ال َباَب   َيقن  تن َ جا راس  اَ   مثن

  :ييَتأ ذانن   َيَقيياَل : َ ييَيا عنَمييرن ب يينن اخلَ  َييابا َيس  ــْرُه بِاْلَجن ــةِ »َ َسييَ م تن َعَ ي ييها   َيقن  ييتن ــُه َوَبش  ــَذْن َل  «اْئ
: ال تنم   َوَبَشَرَك َرسنولن الَ ها  ئ تن  َيقن  تن ََنةا  َ َدَتَم َ جَ  َ جا ََ َمَص َرسنولا الَ ها بااع   َ  يفا ال قنيفد

                                                                                                  
 . و مو ص بأطرام الشا  (1)
را احل   َ َسَكت  َحَاَ َة أَن  جَي َعَ  ا .دَاَل يفا راَوايٍَة: ( 2)  ( . 4358. )رواه الب اره: سا آتا
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يرً  : إان  ينيرال  ال َيهن بافنيَلٍن َتيي  يتن   َيقن  يتن َ َرَجع يتن َ َجَ س  َ ي يها يفا ال بائ يرا  مثن يَيأ تا بايها   اَعن  َيَسياراها  َوَلَن راج 
: َمييين  َ يييَيا   َيَقييياَل: عنث َمييي َيييردكن ال بَييياَب   َيقن  يييتن ييي اَ   َ َجييياَء إان َسيييانل حين : َع َيييى راس  انن ب ييينن َعَفييياَن   َيقن  يييتن

ئ تن إاَن َرسنولا الَ ها  بَير  نهن   َيَقاَل:  َ جا ئ تنيهن  «اْئَذْن لَـُه َوَبش ـْرُه بِاْلَجن ـِة  َعلَـى بـَْلـَوك ُتِصـيُبهُ » ََأت  َ جا
َنَيةا  َع َيى بَي  ي  َيقن  تن َلهن: ال تنم   َوَبَشَرَك َرسنيولن ال َيها  ييبنَ  بااع  َود  نرا

 َيَدَتَم  َيَوَجيَد ال قنيَف قَيد   (1)
َترا.  ََ واَجاَ هن مان  الَشقد اآل  ٌَ  َ َجَ 

  .3674.رواه الب اره: من ا

راهد  -1588 ـــْو َأن  »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َعييين  َأ ا َسيييعايٍد اخل نيييد  َل َتُســـبعوا َأْصـــَحاِبي  فـََل
ََِهبً  َأَحدَُكْم َأنـَْفَق ِمْثلَ    َما بـََلَِّ ُمد  َأَحِدِهْم َوَل َنِصيَفهُ اُأُحدن 

(2)
   .3673.رواه الب اره:  .«

َا ب ييينا َمالايييٍ   -1584 َ َعييين  أَنَييي يييدً  : أََن النَيييخا يييٍر َوعنَميييرن َوعنث َميييانن  ايَبيييعاَد أن ن   َوأَبنيييو َبك 
  .3675.رواه الب اره:  .«َك نَِبي  َوِصد يقس َوَشِهيَدانِ اثـُْبْإ ُأُحُد  فَِ ن َما َعَليْ » َيَرَجَف تااحل    َيَقاَل: 

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعبَييياٍس  َعييينا اب ييينا  -1585 قَييياَل: إايد َلَواقايييفل يفا قَييييو ٍ    َيييَدَعو ا ال َيييَه لاعنَميييَر ب ييينا  َر ا
ين  َت  فاي  قَيد  َوَ يصَ  َص َع َيى َسيرايراها  إاَذا َرجنيمل ما َيَ   اخلَ  َابا  َوَقد  ون ا : َرمحا مار  َيَقيهن َع َيى َمن كايخا يَيقنيولن
َيد كثيييريً  بَيي َ يف ألا يييو أَن  جَي َع َيييَ  ال َيييهن َميييَص يَبيييا ا َيييصن َرسنيييوَل ال َيييها  اال َيييهن  إان  كنن يييتن أَلَر جن َيييا كنن يييتن َأي    ا

 :  َييإان    «اْنطََلْقــُإ َوَأبُــو َبْكــرن َوُعَمــرُ ُكْنــُإ َوَأبُــو َبْكــرن َوُعَمــُر  َوفـََعْلــُإ َوَأبُــو َبْكــرن َوُعَمــُر  وَ »يَيقنييولن
  .3677.رواه الب اره: كنن تن أَلَر جنو أَن  جَي َعَ َ  الَ هن َمَعهنَما   َال تَيَفت    َإاَذا  نَو َع ا   ب نن َأ ا طَالاٍت. 

 باب: َمَناِقِب ُعَمَر ْبِن اْلَخط اِب  أَِبي َحْفصن اْلُقَرِشي  اْلَعَدِوي   -8

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َجيييابارا ب ييينا َعب يييدا ال َيييها  -1586 رََأيـْتُِنـــي َدَخْلـــُإ » :قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َر ا
َِا َأنَــا بِالرعَمْيَصــاِء  اْمــَرَأِة َأبِــي طَْلَحــَة  َوَســِمْعُإ َخَشــَفًة  فـَُقْلــُإ: َمــْن َهــَذا  فـََقــاَل:  (3)اْلَجن ــَة  فَــِ 

بِِفَنائِــِه َجارِيَــةس  فـَُقْلــُإ: ِلَمــْن َهــَذا  فـََقــاَل: ِلُعَمــَر  فَــَأَرْدُت َأْن َأْدُخَلــُه  اَأيْــُإ َقْصــرً َهــَذا بِــاَللس  َورَ 

                                                                                                  
َ قَالَ ( .دَاَل يفا راَوايٍَة: 1) َد الَ َه مثن تَيَعانن  :َ َيما  ( .3693: . )الب ارهالَ هن ال منس 
 .نرف ونريف :يقال  نرفه :أه (2)
 . و الروت اليه ليَ بشديد :بفتيت  وبتسك  الثاي (3)
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ـــكَ  َرَت ـــِه  َفـــذََكْرُت َغيـْ ـــأَْنظَُر ِإلَْي : بايييَأ ا َوأنمدييي  يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  أََعَ ي يييَ  أََتيييارن !.  .«َف .رواه  َيَقييياَل عنَميييرن
  .3679الب اره: 

َا ب نا َمالاٍ   -1587 َ  : أََن رجًل َعن  أََن َعن  الَساَعةا   َيَقاَل: َميَن الَسياَعةن   َسَأَل الَنخا
َِا َأْعَدْدَت َلَها »قَاَل:  ت  الَ َه َوَرسنوَلهن  «َوَما َء  إاَك َأيد أن ا َأنْـَإ َمـَع َمـْن »   َيَقاَل: قَاَل: َك َش  
َل  «َأْحَبْبإَ  د قَاَل أََن ٍء  َيَرَ نَيا باَقيو لا النَيخا نَيا باَشي   :  «َأنْـَإ َمـَع َمـْن َأْحَبْبـإَ »: : َ َما َ را   َل قَياَل أَنَي

 َ يييت  النَيييخا نيييخد إايَيييا نحل   َوإان  ملَ  أَع َميييم   ااث يييما   َأَنَيييا أن ا يييحل  كا يييوَن َمَعهن يييو أَن  َأكن يييٍر َوعنَميييَر  َوأَر جن َوأَبَيييا َبك 
  .3688.رواه الب اره:  أَع َما ااحل .

َلُكْم ِمـــْن بَنِـــي »: قَيياَل: قَييياَل النَييخا   َعيين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1582 ـــبـْ َلَقـــْد َكـــاَن ِفـــيَمْن َكــاَن قـَ
ُهْم َأَحـدس فـَُعَمـ  (1).«رُ ِإْسَرائِيَل رَِجالس  يَُكل ُموَن ِمْن َغْيِر َأْن َيُكونُوا َأنِْبَياَء  فَـِ ْن َيُكـْن ِمـْن أُم تِـي ِمـنـْ

  .3689.رواه الب اره: 

 باب: َمَناِقِب ُعْثَماَن ْبِن َعف اَن  أَِبي َعْمرنو اْلُقَرِشي   -8

ييَ  اهللن َعينا اب يينا عنَميَر  -1589 ييَر َو يَج البَيي ييَت  َيَقيياَل أَ  َعني هنَميا: َر ا يما مار  يين  أَ   نَييهن َجيياَءهن َرجنيمل ما
يَهد   قَياَل:  َلهن: َ م   َيع َ حلن أََن عنث َماَن  َيرَ  ٍر وملَ  َيش  يَيو َ  أن نٍد  قَاَل: نَيَعحل   قَاَل:  َيع َ حلن أَنَهن  َيَغَيَت َعن  بَيد 

بَيي َ ا  قَاَل: نَيَعحل   قَاَل: ال َيهن َأك  َهد  َوانا  َيَ حل  َيش  َعةا الرد   . قَياَل اب ينن نَيَعحل   قَاَل:  َيع َ حلن أَنَهن  َيَغَيَت َعن  بَييي  رن
َهدن أََن الَ َه َعَفا َعن هن َوَتَفيَر لَيهن  َوأََميا  َيَغي بنيهن َعين   عنَمَر:  َيَعالَ  ٍر  أنبَي د  َلَ : أََما  ارَارنهن يَيو َ  أن نٍد   ََأش   بَيد 

ْجَر رَُجـلن ِإن  َلَك أَ »: وََكاَنت  َمرايَهًة   َيَقاَل َلهن َرسنولن ال َيها   َإانَهن َكاَنت  َت َتهن بان تن َرسنولا الَ ها 
ين  عنث َمياَن  «َوَسْهَمهُ  اِمم ْن َشِهَد بَْدرً  َعةا الرد  َوانا   َيَ و  َكاَن َأَ دل أََعَب باَب  نا َمَكيَة ما َوأََما  َيَغي بنهن َعن  بَييي 

يييَوانا بَيع يييَد َمييي لَبَيَعثَيييهن َمَكانَيييهن   َيبَيَعيييَج َرسنيييولن ال َيييها  َعيييةن الرد   ا َذَ يييَت عنث َميييانن إاَن عنث َمييياَن  وََكانَيييت  بَييي 

                                                                                                  
قيال: دَاَل دََكرايَياءن ب ينن َأ ا دَاإايَدَق َعين  َسيع ٍد َعين  َأ ا َسيَ َمَة َعين  َأ ا  نَريي يَرَق قَياَل: )وذكير .ع يق الب ياره  ييه الروايية يف يبييييه  ( 1)

يَن األنَميحلا »: قَياَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها   ه  قوليه: َعين  َأ ا  نَريي يَرَق  الويبولةه(  وأما الرواية احلديج أعل َلَقيد  َكياَن  ايَميا قَييبي َ كنحل  ما
َيييَدثنوَن   َيييإان  يَييي ن سا أنَمييييتا  : وروايييية دكرييييا (7/55) يف الفيييتن -رمحيييه اهلل-قيييال احليييا ن  (.3698)الب ييياره:  .«َأَ يييدل  َإانَيييهن عنَميييرن  حمن

 . 4/64. وانظر  غ يق التع يق: ويب ها اإلياعي   وأبو نعيحل يف مست رجيهما
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ييىَن:  َمَكييَة   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  َييا َع َييى يَييداها  َيَقيياَل:  «َهــِذِه يَــُد ُعْثَمــانَ »بايَييداها ال ينم  َهــِذِه »َ َهييَرَب تا
َن َمَعَ . «ِلُعْثَمانَ  َا اآل    .3698.رواه الب اره: .  َيَقاَل َلهن اب نن عنَمَر: اذ َ ت  تا

ِقِب َعِلي  ْبِن أَِبي طَاِلبن اْلُقَرِشي  اْلَهاِشِمي   أَِبي اْلَحَسِن باب: َمَنا -4
 

َهيييا: أََن  َاطاَميييَة َعييين  َع اييي    -1581 يييَ  اهللن َعني  ييين  أَثَيييرا الَرَ يييا   َيييأََ ى  َر ا َشيييَكت  َميييا  َي  َقيييى ما
 َ هن   َيَوَجيييَدت  َعاإاَشييي النَيييخا يييد  بَيَر ي َهيييا   َيَ َميييا َجييياَء النَيييخا  َسيييخ ل   َان  ََ َقيييت   َي َيييحل  جتَا بَيَر  يييهن  َة  ََأت  َأت 

َجا ءا  َاطاَميَة  َ َجياَء النَيخا   َقنيوَ    َيَقيالَ  َعاإاَشةن  ا َعَنا   َيَيَ ب تن ألا نَا َمَهياجا نَيا َوقَيد  َأَتيي  َعلَـى »: إالَيي 
تن بيَيير َل َقَدَمي يي «َمَكاِنُكَمــا نَينَييا  َ ييَن َوَجييد  راه  َوقَيياَل:  َيَقَعييَد بَييي  ــرً »ها َع َييى يَبييد  ــا  اَأَل ُأَعل ُمُكَمــا َخيـْ ِمم 

ــ ــَرا أربًع َِا َأَخــْذتَُما َمَضــاِجَعُكَما  ُتَكبـ  َوَثاَلثِــيَن  َوَتْحَمــَدا  اَوَثاَلثِــيَن  َوُتَســب َحا ثالثًــ اَســأَْلُتَماِني  ِإ
رس َلُكَما ِمْن َخاِدمن  اثالثً    .3755الب اره:  .رواه .«َوَثاَلثِيَن  فـَُهَو َخيـْ

 باب: َمَناِقِب الزعبـَْيِر ْبِن اْلَعو امِ  -5

بَابا جنعا  يتن أَنَيا َوعنَميرن ب ينن َأ ا َسيَ َمَة يفا  -1581   َ َعن  َعب دا الَ ها ب نا الب بَيري ا قَاَل: كنن تن يَيو َ  األ 
ييها َ    ا أَو  ثلثًييالندَسيياءا   َيَنظَيير تن  َييإاَذا أَنَييا باييالب بَيري ا َع َييى  َيَرسا    َيَ َمييا َرَجع ييتن اَت اييفن إاَن بَيي ا قينَري ظَييَة َمييرَ َي  

: نَيَعيحل   قَيياَل: َكياَن َرسنيولن ال َيي : يَيا أَبَيتا رَأَيي تنييَ  خَت َت ايفن  قَياَل: أََوَ ييم  رَأَيي تَي ا يَيا بينييَ َ  قين  يتن  ها قين  يتن
  َان  ََ ق يتن   َيَ َميا َرَجع يتن مَجَيَص يا َرسنيولن ال َيها  «ِبَخبَـرِِهْم َمـْن يَـْأِت بَنِـي قـَُرْيظَـَة فـَيَـْأتِيِني »قَاَل: 

  .3725.رواه الب اره:  .«ِفَداَ  َأِبي َوأُم ي»أَبَيَوي ها   َيَقاَل: 

ِِْكِر طَْلَحَة ْبِن ُعبَـْيِد الل ِه  -6  باب: 

د قَياَل: ملَ  يَيب يَق َمي َعن  طَ  َيَة ب ينا عنبَيي يدا اهللا  -1588 َيَيا ا الَييتا َص النَيخا   يفا بَيع يةا  ا  يَ  األ 
  .3723  3722.رواه الب اره:   َتيي رن طَ  َيَة َوَسع ٍد. قَاَ َم  ايهاَن َرسنولن الَ ها 
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َ َوَعن هن  -1588 .  باَيداها  : أَنَهن َوَقى الَنخا َ هنراَب  ايها َ َن َشَ ت 
(1)

  .3724.رواه الب اره:  

 باب: َمَناِقِب َسْعِد ْبِن أَِبي َوق ا:ن الزعْهِري   -7

 َوُهَو َسْعُد ْبُن َماِلكن  َوبـَُنو زُْهَرَة َأْخَواُل الن ِبي  
أَبَيَوي يها ييَيو َ  أن نيٍد. قَاَل: مَجََص يا الَنخا   َعن  َسع دا ب نا َأ ا َوقَاٍص  -1584

.رواه الب ياره:  (2)
3725.  

ِِْكِر َأْصَهاِر الن ِبي  باب -2  :  ُِهْم أَبُو اْلَعاِ: ْبُن الر بِيع  ِمنـْ
ييَورا ب يينا َح َرَمييَة  -1585 ييٍم  َ َسييماَعت  باييَيلاَ   اقَيياَل: إاَن َع اي يي َعيين  ال ماس  َت َييَت بان ييَت َأ ا َجه 

: ييَييب عنحلن قَيو منييَ  أَنَيي َ   َاطاَمييةن   َأَ َييت  َرسنييوَل ال َييها  َك  َيغ َهييتن لابَيَنا اييَ   َوَ ييَيا َع ايي ؟ نَيياكانل   َيَقالَييت 
يييٍم.  َيَقييياَ  َرسنيييولن ال َيييها  : بان يييَت َأ ا َجه  يييَ  َ َشيييَهَد يَيقنيييولن َـــا »  َ َسيييماع تنهن  ا ـــُد  َأْنَكْحـــُإ َأب ـــا بـَْع َأم 

ثَِني َوَصــَدقَِني  َوِإن  فَاِطَمــَة َبْضــَعةس  ــَن الر بِيــِع  َفَحــد  ــاِ: ْب ــَرُه َأْن َيُســوَءَها  ِمن ــ (3)اْلَع ي  َوِإنـ ـي َأْك
 .  َيتَيَرَك َع ا ؟ اخل ا  َبَة.«َوبِْنُإ َعُدو  الل ِه ِعْنَد رَُجلن َواِحدن  َوالل ِه َل َتْجَتِمُع بِْنُإ َرُسوِل الل ِه 

َ  َوَعن هن  رً  قَاَل: يَاع تن الَنخا يه  لَيهن  اَوذََكَر يبا
ين  بَي ا َعب يدا َا ي (4) ٍَ   َيأَثي ىَن َعَ ي يها يفا منَرياَ َر اها ما

َسَن  قَاَل:  ثَِني َفَصَدقَِني َوَوَعَدِني فـََوَفى ِلي»إايَاهن  ََأ     .3729.رواه الب اره:  (5).«َحد 

 
 

                                                                                                  
 .واكسحل الش م  و و بالفتن وك يقال بالهحل  يبست :أه (1)
 . 1614يف الغاده/  :  مفسرًاسيأِت .( 2)
 .   الق عة من كم ش ء (3)
وأيبيم   الريهر أعيحل :كييا يف ال يالص وقيال تيريه   واألتتيان جيمعهميا  واألمحياء مين جهية الرجيال  األيبهار مين جهية النسياء (4)

 .الرا رق القاربة
د  :باب /يف  رض اخلمَ ةم ول ةمويبول ا  وقد روا .ع ق الب اره  يه الرواية  نا (5) َوَعَراهن َوَسيي فاها  َما ذنكاَر مان  لار عا الَن ا

ها َوَتامَاها   . 3115/  : َوَقَد ا
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 باب: َمَناِقِب زَْيِد ْبِن َحارِثََة َمْوَلى الن ِبي   -9

ييَ  اهللن َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -1586   َوأََمييَر َع َييي هاحل  ابَيع ثًيي قَيياَل: بَيَعييَج النَييخا   َعني هنَمييا َر ا
إْن َتْطُعُنوا ِفي ِإَمارَتِـِه  فـََقـْد ُكْنـُتْم »: أنَساَمَة ب َن َدي ٍد  َ  ََعَن بَيع ةن الَناسا يفا إاَماَر اها   َيَقاَل النَيخا  

ــ ــِه ِمــْن قـَْبــُل  َواْي َمــارَِة  اُم الل ــِه ِإْن َكــاَن َلَخِليًقــَتْطُعُنــوَن ِفــي ِإَمــارَِة َأبِي َوِإْن َكــاَن َلِمــْن َأَحــب   (1)ِلْْلِ
  .3735.رواه الب اره:  .«الن اِ، ِإَلي   َوِإن  َهَذا َلِمْن َأَحب  الن اِ، ِإَلي  بـَْعَدهُ 

: َلَتييَم َع َييَ  قَيياإافل  وَ  -1587 َهييا قَالَييت  ييَ  ال َييهن َعني  َشييا ادل  َوأنَسيياَمةن  النَييخا  َعيين  َعاإاَشييَة َر ا
ين  بَيع يٍة. َ سنيَر بايَيلا َ  َق يَداَ  بَيع هنيَها ما َعانا   َيَقياَل: إاَن َ يياها األ  النَيخا   ب نن َدي ٍد َوَدي دن ب نن َ اراثََة منه َ جا

  .بَيَر باها َعاإاَشَة   .3731.رواه الب اره: َوأَع َجَبهن   ََأت 

ِِْكِر ُأسَ  -11  اَمَة ْبِن زَْيدن باب: 

1582-  َ رَأًَق مان  َب ا َح بنوٍ  َسَرَقت    َيَقالنوا: َمين  ينَك ديحلن  ايَهيا النَيخا َها: أََن ام  َ  الَ هن َعني  َها َر ا وَعني 
 :َِا َسـَرَ  ِإن  بَنِـي ِإْسـ»   َيَ حل  جَي رَتا   َأَ دل أَن  ينَك دَمهن  َ َكَ َمهن أنَساَمةن ب نن َدي يٍد   َيَقياَل َرائِيَل َكـاَن ِإ

َِا َسَرَ  ِفـيِهْم الض ـِعيُف َقطَعُـوُه  لَـْو َكانَـْإ فَاِطَمـُة َلَقطَْعـُإ يَـَدَها  (2).«ِفيِهْم الش رِيُف تـَرَُكوُه  َوِإ
  .3733.رواه الب اره: 
ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  أنَسيياَمَة ب يينا َدي ييٍد  -1589 د َر ا : َكيياَن يَ   : أََن النَييخا َسييَن   َييَيقنييولن أ تنييينهن َواحلَ 

  .3735.رواه الب اره:  .«الل ُهم  َأِحبـ ُهَما  فَِ ن ي ُأِحبـعُهَما»

ُهَماباب: َمَناِقِب َعْبِد الل ِه ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخط اِب  -11  َرِضَي اهللُ َعنـْ

1541-  َ َهييا: أََن النَييخا ييَ  ال َييهن َعني  َرييَة َر ا  .«ِإن  َعْبــَد الل ــِه رَُجــلس َصــاِلحس »اَل َ َييا: قَيي َعيين  َ ف 
  .3745 3741.رواه الب اره: 

 
                                                                                                  

 . قيق تا :أه (1)
  .4354.وقد رود الب اره  يا احلديج بسياا أي يف الغاده: ( 2)
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ُهَماباب: َمَناِقِب َعم ارن َوُحَذيـَْفَة  -18  َرِضَي اهللُ َعنـْ

ٍد باالَشييا ا وَكيياَن قَييد  قَيياَل:  َعيين  َأ ا الييَدر َلاءا  -1541 ييجا ََ إان َجن باييها تنييل ل يفا َمس  أَنَييهن َج يي
يما ال كنو َيةا  قَياَل:  : َيَقاَل أَبنو الَدر َلاءا  (2) ايَباحلاً  (1)اهنحَل َيسدر  يا َج ايسً ال َ  ين  أَ   َن  أَن يَت  قَياَل: ما  ا

ََ  ايكنحل   : بَي َيى   -أَو  مان كنحل   -أَلَي  يرنهن  يَيع ي ا  نَييي َفيَة  قَياَل: قين  يتن تن السدرد اَلياه َك يَيع َ منهن َتيي  يَبا ا
ََ  ايكنحل   ين  الَشيي  َانا  يَيع ي ا اَلياه َأَجارَهن ال َيهن َع َيى لاَسيانا نَبايديها  -أَو  مان كنحل   -قَاَل: أَلَي    يَيع ي ا ما

ََ  اييكنحل  اَعَمارً  : بَي َيى  قَياَل: أَلَيي  ين كنحل   -  قين  يتن يَواكا َوال واَسيالا أَو  السديرَارا  قَياَل:  -أَو  ما تن السد يَبيا ا
يرَأن: بيَ  قَياَل:   2 – 1.ال ييم:   َوالَ ي يما إاَذا يَيغ َشيى َوالنَيَهيارا إاَذا جَتَ َيىَ ى  قَاَل: َكي َف َكياَن َعب يدن ال َيها يَيق 

نني َثى ٍء يَاع تنهن مان  َرسنيولا ال  َواليََكرا َواأل  تَين بالنويا َعن  َش    َ َن َكالنوا َيس 
.  َيها قَاَل: َما دَاَل  ا َ ؤنَكءا

  .3743.رواه الب اره: 

 باب: َمَناِقِب أَِبي ُعبَـْيَدَة ْبِن اْلَجر اِح  -18

َا ب نا َمالايٍ   -1548   َوِإن  َأِمينَـنَـا اِإن  ِلُكـل  أُم ـةن َأِمينًـ»قَياَل:  : أََن َرسنيوَل ال َيها َعن  أََن
ُم ُة  َأبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اْلَجر   َْ   .3744.رواه الب اره:  .«احِ َأيـ تـَُها ا

ُهَماباب: َمَناِقِب اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن  -14  َرِضَي اهللُ َعنـْ

َا ب نا َمالايٍ  . (98) َ  :َعن  أََن ا  أنِتا يٍت   عنبَيي يدن ال َيها ب ينن دايَياٍل بايرَأ سا احل نَسي   َ جنعايَم سا َطس 
َل  ييناها َشييي ًئا.  َيَقيياَل أَنَيي ييبَيَههنحل  باَرسنييولا ال َييها   :َ َجَعييَم يَين كنييتن  َوقَيياَل سا  نس    وََكيياَن َح هنييوبًا َكيياَن َأش 

  .3748.رواه الب اره:  (3). باال َوي َةا 
َ  ال بَيييرَاَء  َعيينا  -1548 َسيينن ب يينن قَيياَل: رَأَي ييتن النَييخا :    َواحلَ  الل ُهــم  »َع ايي   َع َييى َعا اقاييها يَيقنييولن

  .3749. .رواه الب اره: «ِإن ي ُأِحبعُه فََأِحب هُ 

                                                                                                  
 . نء ي :أه (1)
 . رمحه اهلل بن قيَ  يا الداع   و ع قمة.( 2)
 .الشعر أسول ه و نبت  هت بورق( 3)
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1544-  ٍَ د  َعيين  أَنَيي ييَبَه باييالَنخا َسيينا ب يينا َع ايي    قَيياَل: ملَ  َيكنيين  َأَ ييدل َأش  يين  احلَ  ييَ  اهللن  ما َر ا
  .3752.رواه الب اره: . َعني هنَما

ييَ  اهللن َعني هنَميياب يينا عنَميييَر َعيينا ا -1545 بَاَب   َيَقييياَل: َر ا تنييمن الييي   يَيق 
يييرا ا   َوَسيييأََلهن َرجنييمل َعيين  ال مني 

يييأَلنوَن َعييين  اليييي بَابا  َوقَيييد  قَيتَي نيييوا اب يييَن ابي نَيييةا َرسنيييولا ال َيييها  يييمن ال عايييرَااا َيس  ُهَمـــا »:   َوقَييياَل النَيييخا  أَ  
نْـ  (1)رَْيَحانـََتايَ    .3753.رواه الب اره:  .«َياِمْن الدع

ِِْكِر اْبِن َعب ا،ن  -15 ُهَماباب:   َرِضَي اهللُ َعنـْ

راها  َوقَاَل:  َعَباٍس قَاَل: َ َم ا الَنخا   َعنا اب نا  -1546    .«الل ُهم  َعل ْمُه اْلِحْكَمةَ »إاَن يَبد 
  .3756.رواه الب اره:  .«َعل ْمُه اْلِكَتابَ »ويفا رواية: 

 باب: َمَناِقِب َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد  -16

1547-  ٍَ َ َعيين  أَنَيي َواب ييَن َرَواَ ييَة. َوذَكييَر بيياقا  احلَيييدايجا  اَوَجع َفيييرً  انَيَعييى َدي ييدً  : أََن النَييخا
َوَقد   َيَقَدَ .
َ قَاَل:  (2) . «ى فـَـَتَح الل ـُه َعلَـْيِهمْ َسْيفس ِمْن ُسُيوِف الل ِه َحت   -يَيع  ا الرَايََة  - فََأَخَذها»مثن
  .3757.رواه الب اره: 

 باب: َمَناِقِب َساِلمن َمْوَلى أَِبي ُحَذيـَْفَة  -17

ييييرٍو  -1542 ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعيييين  َعب ييييدا ال َييييها ب يييينا َعم  :  قَيييياَل: يَاع ييييتن َرسنييييوَل ال َييييها  َر ا يَيقنييييولن
َوَسـاِلمن َمـْوَلى َأبِـي ُحَذيـَْفـَة   - َيبَيَدأَ بايها  -ْن َعْبِد الل ِه ْبِن َمْسـُعودن اْستَـْقرِئُوا اْلُقْرآَن ِمْن َأْربـََعةن: مِ »

ِِ ْبِن َجَبلن    .3758.رواه الب اره: . «َوأَُبي  ْبِن َكْعبن  َوُمَعا

 
 

                                                                                                  
 .و و ما يسرتا  إليه أيًها  كم بق ة طيبة الرين  :الرحيانة (1)
 . 638ينعى إن أ م اليت بنفسه/  : كتاب اعناإب/ باب: الرجم .( 2)
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َها -12  باب: َفْضِل َعاِئَشَة َرِضَي الل ُه َعنـْ

َهيا: أَنيَ  -1549 َ  ال َيهن َعني  َياَء قايَلَلقً َعن  َعاإاَشَة َر ا ين  َأي  يتَيَعاَرت  ما َهيا اس 
 َيَهَ َكيت   (1)

 ََأر َسيَم  (2)
َ  انَاسً  َرسنولن الَ ها  مان  َأيب َياباها يفا طََ باَهيا   َيَأل رََكتي هنحل  الَريَلقن َ َريَ و ا باغَيري ا ون نيوٍء   َيَ َميا أَ َييو ا النَيخا

 َشييَكو ا َذلاييَ  إالَي ييها   َينَيبَلَييت  آيَيي. َ ذََكييَر بيياقا  احلَييدايجا  َوقَييد   َيَقييَدَ  يفا كاتييابا التَيييَيم حلا . مثن ةن التَيييَيم حلا
(3) 

  .2773.رواه الب اره: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 . و ما يع ق يف العنق (1)
 . اعت :أه (2)
 . 224 ديج رقحل: .( 3)
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(68) 
َْنَصارِ  ِكَتاب َْ  َمَناِقِب ا

َْنَصارِ  -1 َْ  بَاب َمَناِقِب ا
: َكيياَن ييَييو  ن  -1551 َهييا قَالَييت  ييَ  ال َييهن َعني  ًمييَعيين  َعاإاَشييَة َر ا   َقَدَمييهن ال َييهن لاَرسنييولاها  ابينَعيياَ  يَيو 

 نحل   َوقنتا َيت  َسييَرَوا ينهنحل  َوقَييد  ا ي تَيييَرَا َم َييؤن   َيَقيداَ  َرسنييولن ال َييها 
يفا  َوجنرد نييوا   َيَقَدَمييهن ال َييهن لاَرسنييولاها  (1)

 . َل ا   .3777.رواه الب اره: لنتنو ااحل  يفا اإل اس 

َْنَصارِ »: ِبي  باب: قـَْوِل الن   -8 َْ  «َلْوَل اْلِهْجَرُة َلُكْنُإ اْمَرًأ ِمْن ا

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1551 َْنَصــارِ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا َْ ــْوَل اْلِهْجــَرُة َلُكْنــُإ اْمــَرًأ ِمــْن ا  «َل
  .3779.رواه الب اره: 

َْنَصارِ  -8 َْ  باب: ُحب  ا

َْنَصـاُر َل ُيِحـبـعُهْم ِإل  ُمـْؤِمنس »: : قَياَل النَيخا  قَيالَ  َعنا ال بَييرَاءا  -1558 َْ َوَل يـُْبَُِّضـُهْم   ا
  .3783.رواه الب اره: . «ِإل  ُمَناِفقس  َفَمْن َأَحبـ ُهْم َأَحب ُه الل ُه  َوَمْن َأبـَََّْضُهْم َأبـَََّْضُه الل هُ 

 «ُتْم َأَحبع الن اِ، ِإَلي  أَنْـ »ِلأْلَْنَصاِر:  باب: قـَْوُل الن ِبي   -4

1558-  ٍَ با اي َ  قَاَل: رََأد الَنخا   َعن  أََن َياَن منق  ين  عنير  الندَساَء َوالرديبي   َيَقياَ  النَيخا   (2)ٍس  ما
  3785لب اره: .رواه اقَاَ َا َثَلَ  مارَاٍر.  «الل ُهم  َأنـُْتْم ِمْن َأَحب  الن اِ، ِإَلي  » َيَقاَل:   ن ثاًل.  

َن َريارا إاَن َرسنيولا ال َيها  -يفا راَوايَيٍة  - َوَعن يهن  -1554 ين  األ  يرَأَقل ما َوَمَعَهييا  قَياَل: َجياَءت  ام 
؟ َ َا  َ َكَ َمَها َرسنولن الَ ها  ا  «َوالـ ِذي نـَْفِسـي بِيَـِدِه  ِإن ُكـْم َأَحـبع الن ـاِ، ِإلَـي  » َيَقاَل:  يَبخا . َميرَ َي  

  .3786رواه الب اره: .
                                                                                                  

 .مشتق من السرو   د ا سرهاو   سالا حل :أه (1)
 .من وليمة :أه (2)
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َْنَصارِ  -5 َْ  باب: أَتْـَباِع ا

: يَيا َرسنيوَل ال َيها  لاكنيمد نَيخا  أَ ي بَياعل  َوإانَيا قَيد   َعن  َدي دا ب نا أَر َقحَل  -1555 َن َريارن قَاَل: قَاَلت  األ 
َنا  َ َدَعا    . 3787.رواه الب اره: باه. ا َيبَيع َناَك   َال عن الَ َه أَن  جَي َعَم أَ ي َباَعَنا ما

َْنَصارِ  -6 َْ  باب: َفْضِل ُدوِر ا

َي ييٍد  -1556 د َعيين  َأ ا محن َْنَصــارِ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا َْ ــَر ُدوِر ا  َيييََكَر احلَييدايَج  . «ِإن  َخيـْ
َوقَييد   َيَقييَدَ .
د  (1) َ قَيياَل: قَيياَل َسييع دن ب يينن عنبَيياَلَق لا نَييخا َن َرييارا َ جنعا  نَييا : يَييا َرسنييمثن وَل ال َييها  تنييدييَر لنورن األ 

رً  َْ ِبَحْسِبُكْم َأْن َتُكونُوا ِمْن اْلِخَيارِ »   َيَقاَل: اآتا   .3791.رواه الب اره:  .«؟َأَولَْي

 اْصِبُروا َحت ى تـَْلَقْوِني َعَلى»ِلأْلَْنَصاِر:  باب: قـَْوِل الن ِبي   -7
 «اْلَحْو ِ 

يتَيع ما ن ا   أََن رجًل  :دا ب نا  نَهري ٍ َعن  أنَسي   -1557 َن َرارا قَاَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها  َأَك َ س  مان  األ 
ييتَيع َم  َت  نَلنًيي َســتَـْلَقْوَن بـَْعــِدي َأثـَــَرًة »  قَيياَل: اَكَمييا اس 

 .«فَاْصــِبُروا َحت ــى تـَْلَقــْوِني َعَلــى اْلَحــْو ِ  (2)
 . 3792.رواه الب اره: 

ٍَ  َوَعن   -1552   .3793.رواه الب اره:  .«َوَمْوِعدُُكْم اْلَحْو ُ »يفا راَوايٍَة:  أََن

َويـُْؤِثُروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم باب: قـَْوِل الل ِه:  -2
  9.احلشر: َخَصاَصةس 

َ  : أََن رجييًل َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1559 إاها   َيقن  ييَن: َمييا َمَعنَييا إاَك  َيبَيَعييَج إاَن ناَسييا أَ َييى النَييخا
َن َريارا: أَنَيا   «َهـَذا  -ُيِضـيُف  :أَو   -َمـْن َيُضـمع »: ال َمياءن   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  ين  األ   َيَقياَل َرجنيمل ما

                                                                                                  
 . 753كتاب البكاق/ باب: ترص التمر/  : .( 1)
ويفهيم   أه يسيتأثر ع ييكحل بيأمور اليدنيا   يو اكسيتئثار :د يرهقيال األ  -بهحل ا ميبق وسيكون الثياء وبفتيهميا أيًهيا-أثرق  (2)

 .ع يكحل تريكحل
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راما  َ يي َف َرسنيولا ال َيها  رَأَ اها   َيَقاَل: َأك  : َميا عان يَدنَ  َان  ََ َق باها إاَن ام  َيايا     َيَقالَيت  يبي  ا إاَك قنيوتن يبا
يرَاَج ا  يبايا  سا  َيَقاَل: َ يدئا  طََعاَمي ا  َوَأيب 
َياَن ا إاَذا أَرَالنوا َعَشياًء.  َيَهيَيَأت  طََعاَمَهيا   (1) يبي  َونيَيودما  يبا

ييرَاَجَها  ََأط   ييي انن سا َ قَاَميييت  َكأَنَيَهييا  نر  َيانَيَها  مثن ييبي  ييرَاَجَها  َونَيَوَميييت  يبا ييَبَيت  سا َفأَ  يييهن  َ َجَعييَل ينرايَانايييها َوَأيب 
َبَن َتَدا إاَن َرسنولا الَ ها  ا   َيَ َما َأيب  لَـةَ » َيَقياَل:  أَنَيهنَما يَأ كنَلنا   َيَبا َا طَاوايَي    - َضـِحَك الل ـُه الل يـْ

يهاحل   َيأَني َبَل ال َيهن:  «ِمْن فـََعاِلُكَما - َعِجبَ  :أَو   لَيو  َكياَن تاايحل  َتَرايَبيةل وَ  َويينيؤ ثارنوَن َع َيى أَني فنسا
َوَمين   (2)

ها  َأنولَئاَ   نحل  ال منف  اينونَ    .3798 . .رواه الب اره: 9.احلشر:  ينوَا شنَن نَيف سا

 «اقْـبَـُلوا ِمْن ُمْحِسِنِهْم َوَتَجاَوُزوا َعْن ُمِسيِئِهمْ »: باب: قـَْوُل الن ِبي   -9

َا ب ييينا َمالايييٍ  قَييياَل: َمييي -1561 يييٍر َوال َعبَييياسن َعييين  أَنَييي يييَ  اهللن َعني هنَميييا َر أَبنيييو َبك  ييين   َر ا ٍَ ما َج  اييي  ا
د  ََ النَيخا ي

َن َرارا َو نحل  يَيب كنيوَن   َيَقياَل: َميا يينب كاييكنحل   قَيالنوا: ذََكر نَيا جَم  ا َا األ  نَيا   َيَدَتَم َع َيى  جَمَالا ما
د  بَيرَهن بايَيلاَ   قَياَل: َ َ يرََ  ال الَنخا يَيَة بينير ٍل  قَياَل: َ َريعاَد  نَيخا   َيَأت  يها َ اشا َوقَيد  َعَريَت َع َيى رَأ سا

َ قَياَل:  هن بَيع َد َذلاَ  ال يَيو  ا  َ َيماَد الَ َه َوأَثي ىَن َعَ ي ها  مثن ن بَيَر  وملَ  َير َعد  َْنَصـاِر  فَـِ نـ ُهْم  »ال ما َْ ُأوِصيُكْم بِا
َضـــْوا ال ــــِذي َعلَـــْيِهْم َوبَِقـــَي ال ــــِذي َلُهـــْم  فَــــاقْـبَـُلوا ِمـــْن ُمْحِســــِنِهْم َوقَــــْد قَ  (4)َوَعْيَبتِـــي  (3)َكِرِشـــي

  .3799.رواه الب اره: . «َوَتَجاَوُزوا َعْن ُمِسيِئِهمْ 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا َعبَيياٍس  -1561  اَوَعَ ي ييها ما  َيَفييةل منتَيَع دًفيي قَيياَل: َتييرََ  َرسنييولن ال َييها  َر ا
َا يَد ال َيَه َوأَثي يىَن َعَ ي يها  مثنَ  تا ن يَرا  َ َيما ََ َع َيى ال ما َياءن  َ يَن َج َي  قَياَل: َعَ ى َمن كابَيي ها  َوَعَ ي يها عاَريابَةل َلي 
َْنَصـاُر َحت ـى َيُكونُـوا َكـاْلِمْلِح ِفـي» َْ الط َعـاِم   َأم ا بـَْعُد  َأيـعَها الن اُ،  فَِ ن  الن اَ، َيْكثـُـُروَن  َوتَِقـلع ا

َفُعــــُه  فـَْليَـْقَبــــْل ِمــــْن ُمْحِســــِنِهْم  َويـََتَجــــاَوْز َعــــْن  اَيُضــــرع ِفيــــِه َأَحــــدً  اَفَمــــْن َولِــــَي ِمــــْنُكْم َأْمــــرً  َأْو يـَنـْ

                                                                                                  
 .والربا  السرا  ألنه ي  ت به الهياء  أوقديه :أه (1)
 . اجة :أه (2)
 .وي  ق الكرش ع ى اعماعة من الناس  مجاعيت ومو ص ثقيت :أه (3)
 .مأتوذ من عيبة الثياب و   ما تفن  يها  مو ص سره :أه (4)
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  .3855.رواه الب اره:  (1).«ُمِسيِئِهمْ 

ِن  -11  باب: َمَناِقُب َسْعِد ْبِن ُمَعا

َ َعن  َجاباٍر  -1568 :  : يَاع تن الَنخا ِن »يَيقنولن .رواه  .«اْهتَـز  اْلَعْرُش ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعـا
  . 3853الب اره: 

 باب: َمَناِقُب أَُبي  ْبِن َكْعبن  -11

َا ب ييينا َمالايييٍ   -1568 نَ  :  : قَييياَل النَيييخا  َعييين  أَنَييي ـــَرَأ َعَلْيـــَك: »ألا ِإن  الل ـــَه َأَمَرنِـــي َأْن َأقْـ
ِذيَن َكَفـُروا ِمـْن َأْهــِل اْلِكتَـابِ لَـْم َيُكـْن ال ــ»  :رواه  َيَبَكييى.  «نـََعـمْ »قَياَل: َوَيَييايا  قَياَل:   .1.البينية.

  .3859الب اره: 

 باب: َمَناِقُب زَْيِد ْبِن ثَاِبإن  -18

1564-  ٍَ د  َعيين  أَنَيي ييدا النَييخا يي قَيياَل: مَجَييَص ال قنيير آَن َع َيييى َعه  َن َريييارا: أَر بَيَعييةل  كن  هنييحل  ما ن  األ 
: ٍَ ََن أنَ ؟  َومنَعاذن ب نن َجَبٍم  َوأَبنو َدي ٍد  َوَدي دن ب نن ثَاباٍت. َ قايَم ألا
(2)  . َمن  أَبنو َدي يٍد  قَياَل: َأَ يدن عنمنيوَميتا

  .3815.رواه الب اره: 

 باب: َمَناِقُب أَِبي طَْلَحَة  -18

1565-  ٍَ د قَاَل: َلَما َكاَن يَيو   َعن  أََن َ  ن أن نٍد  اني َهَبَ  الَناسن َعين  النَيخا   َوأَبنيو طَ  َييَة بيَي  
د  ََجَفةٍ  يََده  الَنخا جمنَودبل باها َعَ ي ها كا

يً  َلهن  وََكاَن أَبنو طَ  َيَة رجًل  (3) َمئايٍي  ارَاما يرن يَيو  سا َشيدايَد ال قايدد  َيك 
ا أَو  ثلثً  ع بَيةن   وََكاَن الَرجنمن َ ن اقَيو َس   ر  َمَعهن اعَ 

(4)  : ين  الَنب يما   َييَيقنيولن َبِـي طَْلَحـةَ »ما يَرَم  «انـْثـُْرَهـا َِ  ََأش 
يييبنَ   النَييخا   ييرام  ينرا َ ال َييها  باييَأ ا أَن ييَت َوأنمديي   َك  نش  يَين ظنييرن إاَن ال َقييو  ا   َييَيقنييولن أَبنييو طَ  َيييَة: يَييا نَييخا

                                                                                                  
. ييييا مييين الوا يييص الكيييررق يف ال ترييير  وقيييد  قيييد  يف كتييياب اعمعييية/ بييياب: مييين قيييال يف اخل بييية بعيييد الثنييياء أميييا بعيييد/  :  (1)

515 . 
 . قتالق الراوه عن أنَ  :القاإم  و.( 2)
 .و و الرتس . لرقة. :أه (3)
 .   الكنانة اليت يو ص  يها السها  (4)
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يييَها ا ال َقييي ييين  سا حلل ما يييٍر َوأنَ  سنيييَ ي حٍل َوإانَيهنَميييا َسيييه  و  ا  حَن يييراه لنوَن حَن يييراَك. َوَلَقيييد  رَأَي يييتن َعاإاَشيييَة بان يييَت َأ ا َبك 
َر َانا  أََرد َتَدَ  سنوقاهاَما  َلمنَشمد
َعيانا  (1) َ  َير جا  ينن قابَانا ال قاَرَب َعَ ى منتنو ااَما   ينف راَتاناها يفا أَ ي َواها ال َقيو  ا  مثن

يين  يَييَده  َأ ا طَ  َيييَة   َيتَ  َ جتَايئَييانا  َيتينف راَتاناييها يفا أَ ي ييَواها ال َقييو  ا  َوَلَقييد  َوقَييَص الَسييي فن ما َييا  مثن ََلَ ا ا م  إاَمييا َمييرَ َي  
  .3811.رواه الب اره: . اَوإاَما َثَلثً 

 باب: َمَناِقُب َعْبِد الل ِه ْبِن َساَلمن  -14

َ  َأ ا َوقَييياٍص  َعييين  َسيييع دا ب ييينا  -1566 ييي  َع َيييى  قَييياَل: َميييا يَاع يييتن النَيييخا ََ يييٍد َ  شا يَيقنيييولن ألا
يَيةن:  ََنةا  إاَك لاَعب دا ال َيها ب ينا َسيَلٍ . قَياَل: َو اييها نَيبَلَيت  َ يياها اآل  ما اع  : إانَهن مان  أَ   َر ضا َوَشيهاَد َشيا ادل األ 

ث   رَاإايَم َعَ ى ما يََة.   اها مان  َب ا إاس    .3812  .رواه الب اره: 15.األ قام: اآل 

د  َعن  َعب دا الَ ها ب نا َسيَلٍ   -1567 يدا النَيخا يَيا َع َيى َعه  يتينَها َعَ ي يها   قَياَل: رَأَي يتن رنؤ   َيَقَرر 
َ ييييٍة  َا  -َورَأَي ييييتن َكييييَأيد يفا َرو  ييييَر ا يييين  َسييييَعتاَها َوتنه  ييييو  -ذََكييييَر ما ييييَ َها َعمن ييييَف نهن يفا َوس  يييين  َ دايييييٍد  َأس  لل ما

َر ضا َوأَع ييييييَلهن يفا الَسييييييَماءا  يفا أَع ييييييَلهن عنيييييير َوقل  األ 
: ار قَيييييي (2) ييييييَت ايصن   َأَ َييييييايا ه  َ قايييييييَم يا : َك َأس    قين  ييييييتن

ن َريييفل  ما
تن بايييال   (3) ييين  َت  فاييي    َيَرقاييييتن َ يييَن كنن يييتن يفا أَع َلَ يييا   ََأَتيييي  :  َيَر َيييَص ثايَيييا ا ما عنر َوقا  َ قاييييَم يا

د  ييييتينَها َع َييييى النَييييخا ييييتَييي َقظ تن َوإانَيَهييييا َلفايييي  يَييييداه   َيَقَرر  .  َاس  يييي   سا َتم  ــــُة » قَيييياَل: اس  ــــَك الر ْوَض تِْل
ْســ ــَإ َعَلــى اإْلِ ــُوثـَْقى  فَأَْن ــَك اْلُعــْرَوُة ُعــْرَوُة اْل ْســاَلِم  َوتِْل ــَك اْلَعُمــوُد َعُمــوُد اإْلِ َِِل ْســاَلُم  َو اَلِم اإْلِ

  .3813.رواه الب اره:  .«َحت ى َتُموتَ 

َها باب: تـَْزِويِ  الن ِبي   -15  َخِديَجَة َوَفْضِلَها َرِضَي الل ُه َعنـْ

د  -1562 : َما تار تن َعَ ى َأَ ٍد مان  ناَسياءا النَيخا َها قَاَلت  َ  الَ هن َعني  َميا تاير تن  َعن  َعاإاَشَة َر ا
َ يينَق دعنَهيا أَع َهياًء   ا رَأَيي تينَها  َوَلكان  َكاَن الَنخا  َعَ ى َتداجَيَة  َومَ  َرَ ا  َورنَ َا َذَبَن الَشاَق  مثن ثارن ذاك  ينك 

ييرَأَقل إاَك َتدا  ني َيا ام  َعثينَهييا يفا يَبييَداإاقا َتداجيَييَة   َيرنَ َييا قين  ييتن لَييهن: َكأَنَييهن ملَ  َيكنيين  يفا الييد  َ يَيبي  : جيَييةن   يَ مثن يَيقنييولن

                                                                                                  
 . الوا دق تدمة بفتيت  اخللتيم :أه (1)
 .ش ء يتمس  به :أه (2)
 .نرفت الرجم إذا تدمته :يقال  وإ ا يقال لن يكون يبغري  النرف الويبيف :قال يف رواية (3)
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َها َوَلدس »   .3818.رواه الب اره:  .«ِإنـ َها َكاَنْإ  وََكاَنْإ  وََكاَن ِلي ِمنـْ

َ  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1569 ر اييمن النَيخا  َيَقياَل يَيا َرسنيوَل ال َيها: َ يياها َتداجيَيةن قَيد   قَاَل: أََ ى جا
ين  َربيدَهيا َوماي د   أََ ت   َمَعَها إانَاءل  اييها إاَلا ل أَو  طََعيا ل  َهيا الَسيَلَ  ما يَ  أَ َيت يَ   َياقي رَأ  َعَ يي  أَو  َشيرَابل   َيإاَذا  ا
ََنةا مان  َقَرتٍ    .3825.رواه الب اره:  ايها َوَك َنَرَت.  (2)َك يَبَ تَ  (1) َوَبشدر َ ا بابَيي ٍت يفا اع 

: ا -1571 َهييا قَالَييت  ييَ  ال َييهن َعني  ييتن َتداجيَييَة  َعيين  َعاإاَشييَة َر ا ييَتأ َذَنت  َ الَييةن بان ييتن تنَوي  اييٍد  أنت  س 
تائ َياَن َتداجَيَة  َار  َاَع لاَيلاَ    َيَقياَل: َعَ ى َرسنولا الَ ها  : َ غاير تن   .«الل ُهـم  َهالَـةَ »   َيَعَرَم اس  قَالَيت 

: َما َ ي كنرن مان  َعجنوٍد مان  َعَجاإابا قينَري ٍ   مَح رَاءا  را  َقد  أَب يَدَلَ  ال َيهن   َيقن  تن ا  َ َ َكت  يفا الَد   قَي   الشدد 
رً  َها.  اَتيي  ني    .3821.رواه الب اره: ما

ِِْكُر ِهْندن بِْنِإ ُعْتَبَة ْبِن رَبِيَعةَ  -16  باب: 

: يَيا رَ  -1571 ن يدل بان يتن عنت بَيَة  قَالَيت  : َجياَءت   ا َهيا قَالَيت  يَ  ال َيهن َعني  سنيوَل ال َيها  َعن  َعاإاَشَة َر ا
ييرا  بَيياءٍ  َمييا َكيياَن َع َييى َظه  ييما تا يين  أَ   َر ضا ما األ 

ييَبَن  (3) َ َمييا َأيب  َباإاييَ   مثن ييما تا يين  أَ   َأَ ييت  إاَيَ أَن  يَيييال وا ما
َباإايييَ . َوبَييياقا   يييما تا ييين  أَ   بَييياٍء َأَ يييَت إاَيَ أَن  يَعايييب وا ما يييمن تا َر ضا أَ   يييرا األ  احلَيييدايجا قَيييد  ال يَييييو َ  َع َيييى َظه 

(4) َيَقَدَ .
  .3825.رواه الب اره:  

 باب: َحِديُث زَْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نـَُفْيلن  -17

يَ  اهللن َعني هنَميا:َعن  َعب دا الَ ها ب ينا عنَميَر  -1578 َ  َر ا يراو ب ينا نينَفي يٍم  أََن النَيخا َلقايَ  َدي يَد ب يَن َعم 
َفما بَي  َدٍ   باَأس 
د  قَيب مَ  (5) د  أَن  يَين باَل َعَ ى الَنخا رَقل   َيَأىَب أَن  يَأ كنيَم  ال َو   ن   َيقنيددَمت  إاَن النَيخا سنيف 

                                                                                                  
 .من لؤلؤ جموم :أه (1)
 أه: اتتلط األيبوات. (2)
 (.   تيمة من وبر أو يبوم  مث أط قت ع ى البيت كيف ما كان)( 3)
ع يييق الب ييياره  ييييا . وقيييد 1541د أمييير األنريييار ع يييى ميييا يتعيييار ون بيييينهحل/  :  قيييد  يف كتييياب البييييوع/ بييياب: مييين أجييير .( 4)

 . 7/141  والفتن: 7161  6641  انظر الب اره: من يبيييه أترد ب فن قريت منه يف موا ص وويب ه احلديج  نا 
 .وال تر  مكة لب   بارق (5)
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ييحلن  َكنوَن َع َييى أَن َريياباكنحل   َوَك آكنييمن إاَك َمييا ذنكاييَر اس  َييا  َييي 
ييتن آكنييمن  ا َ قَيياَل َدي ييدل: إايد َلس  َهييا  مثن ني  ال َييها ما

: الَشياقن َتَ َقَهيا ال َيهن  َوأَني يَبَل َ َيا  َعَ ي ها. َوأَنَ  يرٍو َكياَن يَعاييتن َع َيى قينيَري ٍ  َذبَياإاَيهنحل   َويَيقنيولن َدي َد ب َن َعم 
يحلا ال َيها. إان َكيارً  َكنونَيَها َعَ ى َتيري ا اس  َ َ ي  َر ضا  مثن  اظَاًميلايَيلاَ  َوإاع   امان  الَسَماءا ال َماَء  َوأَني َبَت َ َا مان  األ 

  .3826.رواه الب اره: َلهن. 

 باب: أَي اُم اْلَجاِهِلي ةِ  -12

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -1578 د َر ا ـــ»قَييياَل:    َعييين  النَيييخا ـــاَن َحاِلًف ـــْن َك ـــاَل  اَأَل َم َف
.رواه الب يييياره:  .« َتْحِلُفــــوا بُِبَــــاِئُكمْ َل »َ َكانَييييت  قينييييَري  ل َت  اييييفن بادبَاإاَهييييا   َيَقيييياَل:  «َيْحِلــــْف ِإل  بِالل ــــهِ 

3836.  

َأْصَدُ  َكِلَمـةن قَاَلَهـا الش ـاِعُر  َكِلَمـُة لَِبيـدن: »: قَاَل: قَاَل النَيخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1574
  .3841.رواه الب اره:  .«ْسِلمَ َأَل ُكلع َشْيءن َما َخاَل الل َه بَاِطلس  وََكاَد أَُمي ُة ْبُن َأِبي الص ْلِإ َأْن يُ 

َعِث الن ِبي   -19  باب: َمبـْ

ُمَحم ُد ْبُن َعْبِد الل ِه ْبِن َعْبِد الُمط ِلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصي  ْبِن  
ن ْضِر ْبِن ِكَنانََة ِكاَلِب ْبِن ُمر َة ْبِن َكعِب ْبِن لَؤي  ْبِن غاِلِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن ال

 ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدرَِكَة ْبِن ِإْلَياَ، ْبِن ُمَضَر ْبِن ِنَزاِر ْبِن َمَعد  ْبِن َعْدنَانَ 
ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -1575 ييَو اب يينن أَر بَعاييَ    قَيياَل: أنن ييباَل َع َييى َرسنييولا ال َييها  َر ا َو ن
ََكةَ  َ  َ َمَكَج  ا يناَ   مثن يَر سا َيا َعش  رَقا   َيَهياَجَر إاَن ال َمداينَيةا  َ َمَكيَج تا يَر بايا  اج  َ أنما رََق َسَنًة  مثن َثَلَ  َعش 

  .3851.رواه الب اره: .  ينونيفَد 

 َوَأْصَحابُُه ِمْن اْلُمْشرِِكيَن ِبمك ةَ  باب: َما َلِقَي الن ِبيع  -81

ييييراو -1576 ييييَ  اهللن َعني هنَميييياب يييينا ال َعيييياصا  َعيييينا اب يييينا َعم  َوقَييييد  سنييييئامَ  َر ا
َعيييين  َأَشييييدد َمييييا يَبيييينَيَعهن  (1)

                                                                                                  
 . الساإم  و: عروق بن الببري.( 1)
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د  يراكنوَن بايالَنخا نَيا النَيخا  ال منش  بَيةن ب ينن َأ ا منَعييي ٍط     قَيياَل: بَييي  يرا ال َكع بَيةا  إاذ  أَقي بَييَم عنق  ج  ينَريي د  يفا  ا
بَييهن يفا عنننقاييها  َ َ نَيَقيي ًقيي َيَوَ ييَص ثَيو  د اشييديدً  اهن َتني  َن كاباييها  َوَل َيَعييهن َعيين  النَييخا ييٍر َ ييَن َأَتييَي  ا    َأَقي بَييَم أَبنييو َبك 

  :قَاَل تين نوَن رجًل يََة.  أَن  يَيقنوَل َر دَ الَ هن  أَ َيق    .3856  .رواه الب اره: 28.تا ر: اآل 

ِِْكُر اْلِجن   -81  باب: 

ييعنوٍل  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا  -1577 َ َمس  ييَتَمعنوا    َوقَييد  سنييئاَم: َميين  آَذَن النَييخا بايياع اند لَيي  َييَة اس 
  .3859.رواه الب اره: ال قنر آَن   َيَقاَل: إانَهن آَذَنت  تااحل  َشَجرَقل. 

د َعييييين  َأ ا  نَريي يييييرََق  -1572 يييييمن َميييييَص النَيييييخا َوَ اَجتايييييها. قَيييييد  إاَلاَوًق لاَو نيييييوإاها  : أَنَيييييهن َكييييياَن حَي ما
(1) َيَقَدَ .

 

َوداَل يفا  ييياها الردَوايَييةا َقولَييه:
ــَم اْلِجــنع  َفَســأَُلوِني الــز اَد   (3)ِإن ــُه َأتَــاِني َوْفــُد ِجــن  َنِصــيِبيَن » (2) َونِْع

هَ    .3865.رواه الب اره:  .«اا طََعامً َفَدَعْوُت الل َه َلُهْم َأْن َل يَُمرعوا بَِعْظمن َوَل ِبَرْوثَةن ِإل  َوَجُدوا َعَليـْ

 باب: ِهْجَرِة اْلَحَبَشةِ  -88
ََبَشيييةا َوأَنَيييا  -1579 ييين  أَر ضا احل  : قَيييدام تن ما َهيييا قَالَيييت  يييَ  ال َيييهن َعني  َعييين  أن د َتالايييٍد بان يييتا َتالايييٍد َر ا

يَرييًة َ َييا أَع ييَل ل  َ َجَعييمَ  جنَوي رايَييةل  َ َكَسييايا َرسنييولن ال َييها  َع ييَلَ  بايَييداها  َرسنييولن ال َييها  مخَا َ  َسيينن األ 
 : : َ َسنل َ َسنل. «َسَناْه َسَناهْ »َويَيقنولن يَيع  ا

  .3874.رواه الب اره:  (4)

 باب: ِقص ِة أَِبي طَاِلبن  -88

د َعن  ال َعَباسا ب نا َعب يدا ال من َ ايتا  -1521 يَ    َإانَيهن  : َميا أَت نَيي يَت َعي: أَنَيهن قَياَل لا نَيخا ن  َعمد

                                                                                                  
 . 125اء باحلجارق/  : كتاب الو وء/ باب: اكستنج.( 1)
ثَةا  : َيقن  تن .ويف الب اره يف  يا الو ص: ( 2) َا مان  َطَعا ا اع اند  َوإانَهن أَ َاَنا » :قَالَ   َما بَالن ال َعظ حلا َوالَرو    .«...إن
 .   ب د من بلل اعبيرق معرو ة (3)
 .احلبشة ب سان وسناه سناه . قاإم يع   و احلميده شي  الب اره  يه.( 4)
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َكاَن حَينوطن َ 
ِمـْن نَـارن  َولَـْوَل َأنَـا َلَكـاَن ِفـي الـد َرِ   (2)ُهـَو ِفـي َضْحَضـاحن »َويَيغ َهتن لَيَ   قَياَل:  (1)

َْسَفِل ِمْن الن ارِ  َْ   .3883.رواه الب اره:  .«ا

راهد  -1521 َ َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  يَص النَيخا َلَعل ـُه » َيَقياَل:  -َوذنكايَر عان يَدهن َعم يهن  - : أَنَهن يَا
ــــُه  ُلــــُِّ َكْعبَـْيــــِه  يـََِّْلــــي ِمْن ــــْوَم اْلِقَياَمــــِة  فـَُيْجَعــــُل ِفــــي َضْحَضــــاحن ِمــــْن الن ــــاِر يـَبـْ َفُعــــُه َشــــَفاَعِتي يـَ تـَنـْ

  .3885.رواه الب اره:  (3).«ِدَماُغهُ 

ْسَراءِ  -84  باب: َحِديِث اإْلِ

يييَ  اهللن َعني هنَميييا:نا َعب يييدا ال َيييها َعييين  َجيييابارا ب ييي -1528 يييَص َرسنيييوَل ال َيييها  َر ا :  أَنَيييهن يَا ـــا  »يَيقنيييولن َلم 
بَِني قـَُرْيشس  ُقْمُإ ِفي اْلِحْجِر  َفَجـاَل الل ـُه لِـي بـَْيـَإ اْلَمْقـِدِ،  َفطَِفْقـُإ ُأْخبِـُرُهْم َعـْن آيَاتِـِه  َكذ 

  .3886 .رواه الب اره: .«َوَأنَا َأْنظُُر ِإلَْيهِ 

85-  َِ  باب: اْلِمْعَرا

يَ  اهللن َعني هنَميا:َعن  َمالا ا ب ينا يَبع َريَعَة  -1528 َ ال َيها  َر ا يراَه  أََن نَيخا َ يَدثَيهنحل  َعين  لَيي  َيةا أنس 
ــي اْلَحِطــيمِ »باييها:  َــا ِف ــا َأن َنَم بـَيـْ

رنَ َييا قَيياَل:وَ - (4)
ــي اْلِحْجــرِ  (5) ــاِني آتن اُمْضــَطِجعً  -ِف ِْ َأَت ــد     ِإ - فـََق

:  (6)قَاَل: قَاَل الرَاواه: مان  ثينغ يرَقا حَن يراها - َما بـَْيَن َهِذِه ِإَلى َهِذهِ  -َفَشق  َويَاع تنهن يَيقنولن
يع َر اها  (7) إاَن شا

(8)- 
ََِهــبن َمْملُــوَءةن ِإيَمانًــ ََ قـَْلبِــي  ثُــم  أُتِيــُإ ِبَطْســإن ِمــْن  َي  ثُــم    فـََُِّســَل قـَْلبِــي  ثُــم  ُحِشــافَاْســَتْخَر

                                                                                                  
 .يرون  :أه (1)
 .واستعري  نا ل نار  أيب ه ما را من الاء ع   وجه األرض (2)
ن هن أن   لاَماتاها ».َويفا راَوايٍة:  (3)   .« َيغ  ا  ما
 (.الرال باحل يحل  نا احلجر) (4)
َ  اهللن َعني هنَما  قاله يف ا( 5)   .7/254لفتن: .الش  من قتالق راوه احلديج عن أنَ الراوه عن مال  َر ا
  .7/254يقول:  شق. قاله يف الفتن:  ور ا يعت أنًسا :قال قتالق :وألمحد  أنَ :والقول عنه  قتالق :القاإم. (6)
 .   النقرق اليت ب  الرتقو   (7)
 .شعر عانته :أه (8)
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ـــْوَ  اْلِحَمــاِر َأبـْــَي َ  يييَو  - ُأِعيــَد  ثُــم  أُتِيـــُإ ِبَدابـ ـةن ُدوَن اْلبَـَّْــِل َوفـَ قَيياَل اليييرَاواه رمحييه اهلل  عييان:  ن
ال بينيييرَاان 
َيَضـــُع َخطْـــَوُه ِعْنـــَد َأْقَصـــى َطْرِفـــِه  َفُحِمْلـــُإ َعَلْيـــِه  فَـــاْنطََلَق بِـــي ِجْبرِيـــُل َحت ـــى َأتَـــى  - (1)
ــَماءَ  ــدس   الس  ــاَل: ُمَحم  ــَك  َق ــْن َمَع ــُل  ِقيــَل: َوَم ــاَل: ِجْبرِي ــَذا  َق ــْن َه نـَْيا فَاْســتَـْفَتَح  َفِقيــَل: َم الــدع

بِــِه فَـِنْعَم اْلَمِجـيُء َجــاَء فـََفـَتَح  فـََلم ـا َخَلْصــُإ  اِقيـَل: َوقَـْد ُأْرِســَل ِإلَْيـِه  قَـاَل: نـََعــْم  ِقيـَل: َمْرَحبًـ
َِا ِفيَهــا آَدُم  فـََقــ ــاَلَم  ثُــم  َقــاَل: فَــِ  ــَرد  الس  ــِه  َفَســل ْمُإ َعَلْيــِه  فـَ اَل: َهــَذا َأبُــوَ  آَدُم َفَســل ْم َعَلْي

بِاِلْبِن الص اِلِح َوالن ِبي  الص اِلِح  ثُم  َصِعَد بِـي َحت ـى َأتَـى الس ـَماَء الث انِيَـَة فَاْسـتَـْفَتَح  ِقيـَل:  اَمْرَحبً 
رِيــُل  ِقيــَل: َوَمــْن َمَعــَك  قَــاَل: ُمَحم ــدس  ِقيــَل: َوقَــْد ُأْرِســَل ِإلَْيــِه  قَــاَل: نـََعــْم  َمــْن َهــَذا  قَــاَل: ِجبْ 

َنـــا  اِقيـــَل: َمْرَحًبـــ َِا َيْحَيـــى َوِعيَســـى  َوُهَمـــا ابـْ ـــا َخَلْصـــُإ ِإ بِـــِه فَـــِنْعَم اْلَمِجـــيُء َجـــاَء فـََفـــَتَح  فـََلم 
ـــَرد ا  ثُـــم  قَـــاَل: َمْرَحبًـــاْلَخالَـــِة  قَـــاَل: َهـــَذا َيْحيَـــى َوِعيَســـى َفَســـ َِخ  ال ْم َعَلْيِهَمـــا  َفَســـل ْمُإ فـَ بِـــاَْ

ــَماِء الث الِثَــِة فَاْســتَـْفَتَح  ِقيــَل: َمــْن َهــَذا  قَــاَل:  ــاِلِح  ثُــم  َصــِعَد بِــي ِإلَــى الس  الص ــاِلِح َوالن ِبــي  الص 
ــدس  ِقيــَل: بِــِه  اَوقَــْد ُأْرِســَل ِإلَْيــِه  قَــاَل: نـََعــْم  ِقيــَل: َمْرَحًبــ ِجْبرِيــُل  ِقيــَل: َوَمــْن َمَعــَك  قَــاَل: ُمَحم 

ـــل ْم َعَلْيـــِه   ـــَذا يُوُســـُف َفَس ـــُف  قَـــاَل: َه َِا يُوُس ـــا َخَلْصـــُإ ِإ ـــاَء فـَُفـــِتَح  فـََلم  ـــِنْعَم اْلَمِجـــيُء َج َف
َِخ الص ــاِلِح َوالن بِــ اَفَسـل ْمُإ َعَلْيــِه  فـَــَرد  ثُـم  قَــاَل: َمْرَحبًــ ي  الص ـاِلِح  ثُــم  َصــِعَد بِـي َحت ــى َأتَــى بِـاَْ

الس َماَء الر ابَِعَة فَاْستَـْفَتَح  ِقيَل: َمْن َهَذا  قَاَل: ِجْبرِيُل  ِقيَل: َوَمْن َمَعَك  قَـاَل: ُمَحم ـدس  ِقيـَل: 
َجـاَء فـَُفـِتَح  فـََلم ـا َخَلْصـُإ ِإلَـى بِـِه  فَـِنْعَم اْلَمِجـيُء  اَأَوَقْد ُأْرِسـَل ِإلَْيـِه  قَـاَل: نـََعـْم  ِقيـَل: َمْرَحبًـ

ُْ َفَسـل ْم َعَلْيـِه  َفَسـل ْمُإ َعَلْيـِه  فـَـَرد  ثُـم  قَـاَل: َمْرَحبًـ َْ  قَاَل: َهـَذا ِإْدرِيـ َِخ الص ـاِلِح  اِإْدرِي بِـاَْ
ــَماَء اْلَخاِمَســَة فَاْســتَـفْ  َتَح  ِقيــَل: َمــْن َهــَذا  قَــاَل: َوالن بِــي  الص ــاِلِح  ثُــم  َصــِعَد بِــي  َحت ــى َأتَــى الس 

بِــِه   اِجْبرِيـُل  ِقيـَل: َوَمـْن َمَعـَك  قَــاَل: ُمَحم ـدس  ِقيـَل: َوقَـْد ُأْرِسـَل ِإلَْيــِه  قَـاَل: نـََعـْم  ِقيـَل: َمْرَحبًـ
ــ ــاُروُن َفَســل ْم َعَلْي ــَذا َه ــاَل: َه ــاُروُن  َق َِا َه ــِ  ــا َخَلْصــُإ َف ــِنْعَم اْلَمِجــيُء َجــاَء  فـََلم  ِه  َفَســل ْمُإ َف

ــَرد  ثُــم  قَــاَل: َمْرَحًبــ ــَماَء  اَعَلْيــِه  فـَ َِخ الص ــاِلِح َوالن ِبــي  الص ــاِلِح  ثُــم  َصــِعَد بِــي َحت ــى َأتَــى الس  بِــاَْ
قَـْد الس اِدَسَة فَاْستَـْفَتَح  ِقيَل: َمْن َهـَذا  قَـاَل: ِجْبرِيـُل  ِقيـَل: َمـْن َمَعـَك  قَـاَل: ُمَحم ـدس  ِقيـَل: وَ 

                                                                                                  
 .وإما لشدق بيا ه  ي  بيل  إما كشتقاقه من الرا لسرعته (1)



  

 (527) 

َِا ُموَسـى  قَـاَل:  اُأْرِسَل ِإلَْيِه  قَاَل: نـََعْم  قَاَل: َمْرَحبً  بِِه  فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء  فـََلم ا َخَلْصُإ فَـِ 
َِخ الص ـاِلِح َوالن بِـي  الص ـا اَهَذا ُموَسى َفَسل ْم َعَلْيِه  َفَسل ْمُإ َعَلْيِه  فـََرد  ثُـم  قَـاَل: َمْرَحبًـ ِلِح  بِـاَْ

َن  ُغاَلًمـ بُِعـَث بـَْعـِدي يَـْدُخُل اْلَجن ـَة  افـََلم ا َتَجاَوْزُت َبَكـى  ِقيـَل لَـُه: َمـا يـُْبِكيـَك  قَـاَل: َأْبِكـي َِ
ــابَِعِة فَاْسـتَـْفَتَح ِجْبرِ    يــلُ ِمـْن أُم تِـِه َأْكثـَــُر ِمم ـْن يَــْدُخُلَها ِمـْن أُم تِــي  ثُـم  َصــِعَد بِـي ِإلَــى الس ـَماِء الس 

ــدس  ِقيــَل: َوقَــْد بُِعــَث ِإلَْيــِه  قَــاَل:  ِقيــَل: َمــْن َهــَذا  قَــاَل: ِجْبرِيــُل  ِقيــَل: َوَمــْن َمَعــَك  قَــاَل: ُمَحم 
َِا ِإبـْـَراِهيُم  قَـاَل: َهـَذا َأبُـوَ  َفَسـل ْم  انـََعْم  قَاَل: َمْرَحبً  بِِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء  فـََلم ا َخَلْصُإ فَِ 

ــِه   ــَعَلْي ــاَل: َمْرَحًب ــاَلَم  َق ــَرد  الس  ــِه فـَ ــاَل: َفَســل ْمُإ َعَلْي ُــم   اَق ــاِلِح  ث ــي  الص  ــاِلِح َوالن ِب ــاِلْبِن الص  ِب
ُقَهــا َِا نـَبـْ رُِفَعــْإ لِــي ِســْدرَُة اْلُمْنتَـَهــى  فَــِ 
َِاِن اْلِفيَـَلــِة   (2)ِمْثــُل ِقــاَللِ  (1) َِا َورَقـَُهــا ِمْثــُل آ َهَجــَر  َوِإ

ــذِ  ــاَل: َه ــُإ: َمــا َق ــاِهَراِن  فـَُقْل ــَراِن َظ ــاِن َونـَْه ــَراِن بَاِطَن ــُة َأنـَْهــارن: نـَْه َِا َأْربـََع ــى  َوِإ ــْدرَُة اْلُمْنتَـَه ِه ِس
ثُـم   (3) َهَذاِن يَا ِجْبرِيُل  قَاَل: َأم ا اْلَباِطَناِن فـَنَـْهَراِن ِفي اْلَجن ـِة  َوَأم ـا الظـ اِهَراِن فَالن يـُل َواْلُفـَراتُ 

. ثُم  أُتِيُإ بِِ نَاءن ِمـْن َخْمـرُفِ  ُعوَن َأْلَف َمَلكن َِا ُهَو يَْدُخُلُه ُكل  يـَْومن َسبـْ رن َع ِلي اْلبَـْيُإ اْلَمْعُموُر  فَ 
َهـا َوأُم تُـ   ثُـم  كَ َوِإنَاءن ِمْن لََبنن َوِإنَاءن ِمْن َعَسلن  فََأَخْذُت الل َبَن فـََقاَل: ِهَي اْلِفْطَرُة ال ِتي َأْنَإ َعَليـْ

ُفِرَضـْإ َعلَــي  الص ــَلَواُت َخْمِســيَن َصــاَلًة ُكــل  يـَـْومن  فـََرَجْعــُإ َفَمــَرْرُت َعلَــى ُموَســى  فـََقــاَل: ِبَمــا 
أُِمْرَت  قَاَل: أُِمْرُت ِبَخْمِسيَن َصاَلًة ُكل  يـَْومن  قَـاَل: ِإن  أُم تَـَك َل َتْسـَتِطيُع َخْمِسـيَن َصـاَلًة ُكـل  

َلَك  َوَعاَلْجُإ بَِني ِإْسـَرائِيَل َأَشـد  اْلُمَعاَلَجـِة  فَـاْرِجْع ِإلَـى يـَْومن  َوإِ  ن ي َوالل ِه َقْد َجر ْبُإ الن اَ، قـَبـْ
ُم ِتَك  فـََرَجْعُإ فـََوَضَع َعن ي َعْشرً  لَـُه  ارَب َك فَاْسأَْلُه الت ْخِفيَف َِ   فـََرَجْعُإ ِإلَـى ُموَسـى فـََقـاَل ِمثـْ

لَــُه  فـََرَجْعـُإ فـََوَضـَع َعن ـي َعْشــرً اَوَضـَع َعن ـي َعْشـرً فـََرَجْعـُإ فَـ    ا  فـََرَجْعــُإ ِإلَـى ُموَسـى فـََقـاَل ِمثـْ
ــُه  فـََرَجْعــُإ فـََوَضــَع َعن ــي َعْشــرً  َل ــاَل ِمثـْ ــأُِمْرُت بَِعْشــِر َصــَلَواتن ُكــل  افـََرَجْعــُإ ِإَلــى ُموَســى فـََق   َف

لَـُه  فـَرَ  ِْ َصـَلَواتن ُكـل  يـَـْومن  فـََرَجْعـُإ ِإلَـى ُموَسـى  يـَْومن  فـََرَجْعُإ فـََقاَل ِمثـْ َجْعـُإ فَـأُِمْرُت ِبَخْمـ
 َْ   قَـاَل: ِإن  أُم تَـَك َل َتْسـَتِطيُع َخْمـ

ِْ َصَلَواتن ُكل  يـَـْومن فـََقاَل: ِبَم أُِمْرَت  قـُْلُإ: أُِمْرُت ِبَخْم
                                                                                                  

 . د ا نبقة بالفتن وبالكسر أيًها ويسكناق مثر السدر و والنب  مثر ا :أه (1)
 .اعرار :أه (2)
 .و و اسحل النهر العروم بالشا   أه الاء العيبالفرات:  (3)
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ــُإ الن ــاَ، قَـ  ــْد َجر ْب ــْومن  َوِإن ــي َق ــي ِإْســَرائِيَل َأَشــد  اْلُمَعاَلَجــِة  َصــَلَواتن ُكــل  يـَ َلــَك  َوَعاَلْجــُإ بَِن بـْ
ُم تِـَك  قَـاَل: َسـأَْلُإ رَبـ ي َحت ـى اْسـَتْحيَـْيُإ  َوَلِكن ـي َأْرَضـى  فَاْرِجْع ِإَلى رَب َك فَاْسأَْلُه الت ْخِفيَف َِ

 .«رِيَضِتي  َوَخف ْفُإ َعْن ِعَباِديَوُأَسل ُم  قَاَل: فـََلم ا َجاَوْزُت نَاَدك ُمَنادن: َأْمَضْيُإ فَ 

ََ يفا  ني هنميا ميا لَييي  يٍد ما ٍَ يفا أََولا كاتَييابا الَريلقا  َويفا كنيمد وا ا  َعين  أَنَي
يرَاءا َوقَيد   َيَقيَدَ  َ يداياجن اإلس 

  .3887.رواه الب اره:  (1)اآلَترا.

َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -1524 يَيا الَييتا أََريي نَياَك إاَك  َيَعياَن:  : يفا قَيو لاها َر ا َوَميا َجَع  نَيا الر ؤ 
نَيييًة لا نَييياسا  ٍ  أنرايَيَهيييا َرسنيييولن ال َيييها   65.اإلسيييراء:   اتي  يَيييا َعييي   يييَ  رنؤ  يييراَه بايييها إاَن بَيي يييتا  قَييياَل:  ا لَيي  َيييَة أنس 

. قَيييياَل:  ييييداسا .  65.اإلسييييراء:  َوالَشييييَجرََق ال َم  عنونَييييَة يفا ال قنيييير آنا ال َمق  ييييَ  َشييييَجرَقن البَق ييييو ا (2)قَيييياَل:  ا
.رواه  

  .3888الب اره: 

 َعاِئَشَة َوُقُدوِمَها اْلَمِديَنَة َوبَِنائِِه ِبَها باب: تـَْزِويِ  الن ِبي   -86

َها قَاَلت   -1525 َ  الَ هن َعني  ينا َ َوأَنَيا بان يتن   َيَبَوَج ا الَنخا   :َعن  َعاإاَشَة َر ا يتد سا َنا   سا  َيَقيدام 
َييارا ا ب ينا َتييب رَ ٍ   ال َمداينَيةَ  َي َميةً    َينَيبَل نَييا يفا بَي ا احل  يتن  َيَتَمييَرَا َشيَعراه  َيييَوَس مجن  َييأَ َيت  ا أنمديي  أن    (3)  َيونعاك 
تن يا  (4) َوإايد َلفاييي  أنر جنوَ يييةٍ   رنوَميييانَ    تينَهيييا َك أَل راه َميييا  نراييييدن  ا  َأَ َيي    َ َريييَرَتت   ا   َوَمعاييي  يَبيييَوا ا

قَيَفت  ا َعَ ى بَابا الَدارا  َوإايد أَلن  اجن    ََأَتَيت  باَيداه َ َن أَو 
ي  (5) َ َأَتيَيت    َ يَن َسيَكَن بَيع يةن نَيَفسا مثن

ي  اشيئً  هاي  َورَأ سا ين  َمياٍء َ َمَسيَيت  بايها َوج  َ أَل َتَ ت ي ا اليَدارَ   ما َن َريارا يفا ال بَيي يتا  َيإاَذا نا   مثن ين  األ  يَوقل ما   س 
ري ا َوال بَيرََكةا  : َيقن  نَ  َ َمت  ا إالَيي هانَ   َوَعَ ى َتري ا طَاإارٍ   َعَ ى اخلَ  ين  َشيأ يا    ََأس  َن ما يَ ي   َي َيحل  ييَيرنع  ا إاَك    ََأيب 

َ َمت  ا إالَي ها    نيىً  َرسنولن الَ ها  نا َ َوأَنَا يَيو َمئاٍي    ََأس    .3894.رواه الب اره: . بان تن  اس صا سا
1526-  َ َها: أََن الَنخا َ  الَ هن َعني  ِن  َأَرك ُأرِيُتِك ِفـي اْلَمنَـاِم َمـر تـَيْ »قَاَل َ َا:  َعن  َعاإاَشَة َر ا

                                                                                                  
 . 229باب: كيف  ر ت الرلق يف اإلسراء/  : .( 1)
 .من البقحل و و ال قحل الشديد والشرب الفرط (2)
 .بق  يسريًا :أه (3)
 .اه يف مو ص عال مث حيرك راكبه و  بم يشد طر  (4)
 .أنف  من التعت :أه (5)
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َِ  (1)ِمْن َحرِيرن  َأن ِك ِفي َسَرَقةن  َهـا  فَـِ  ا ِهـَي َأنْـِإ  فَـَأُقوُل: ِإْن ويقال: َهِذِه اْمَرَأُتَك  فَاْكِشْف َعنـْ
  .3895.رواه الب اره:  .«َيُك َهَذا ِمْن ِعْنِد الل ِه يُْمِضهِ 

 َوَأْصَحابِِه ِإَلى اْلَمِديَنةِ  باب: ِهْجَرِة الن ِبي   -87

د  -1527 َهيييا  َدو َ  النَيييخا يييَ  ال َيييهن َعني  : ملَ  أَع قايييم  أَبيَيييَوهَ  َعييين  َعاإاَشيييَة َر ا َيييا  قَالَيييت  قَيييط  إاَك َوإن
نَييا ييَييو  ل إاَك يَأ  اينَييا  ايييها َرسنييولن ال َييها  يَن  وملَ  َ نييَر َعَ يي  ييَيًة   َيَ َمييا  يَييدايَنانا الييدد ييرًَق َوَعشا طَييَريفَ  النَيَهييارا  بنك 

رً  ييٍر منَهيياجا يي امنوَن َتييرََ  أَبنييو َبك  ََبَشييةا  َ ييَن  اابي تن اييَ  ال منس   إاَذا بَي َييَ  بيَيير َك ال غاَمييالا حَن ييَو أَر ضا احل 
َلقايَييهن اب يينن  (2)

يَرَج ا قَييو ما    َأنراييدن  -َو نَو َسييددن ال َقيارَقا  -الَدتاَنةا  يٍر: َأت  يٍر   َيَقياَل أَبنيو َبك   َيَقياَل: أَي يَن  نراييدن يَيا أَبَيا َبك 
َر ضا َوأَع بنييَد َر د  قَيياَل اب ينن الَدتانَيي ييَن يفا األ  يٍر َك َ  ييرن ن َوَك  ن ييرَ ن  إانَييَ  أَن  َأسا ثي  َيَ  يَييا أَبَييا َبك  ةا:  َييإاَن ما

َييقد   َأَ  ييراه الَهييي َف  َو نعايي ن َع َييى نَيَواإاييتا احل  ييمن ال َكييَم  َو َيق  حَل  َوَت ما ييمن الييَر ا ييتن ال َمع ييدنوَ   َوَ را سا نَييا َ ك 
ص  َواع بنيد  َربَيَ  بابَي َيداَك.  يَ  يَيًة يفا َلَ  َجارل  ار جا َرَجيَص َوار َتَيَم َمَعيهن اب ينن الَدتانَيةا  َ  َياَم اب ينن الَدتانَيةا َعشا

ثي  نيهن َوَك  ن يرَ ن  َأختن راجنيوَن رجيًل  يٍر َك َ  يرن ن ما رَاما قينيَري ٍ    َيَقياَل َ نيحل : إاَن أَبَيا َبك  يتن ال َمع يدنوَ    َأش  سا َيك 
حَل  َوحَي مامن ال   من الَر ا .  َي َيحل   نَكييدب  قينيَري  ل جباايَوارا َوَيرا َيقد َكَم  َويَيق راه الَهي َف  َوينعاي ن َع َيى نَيَواإايتا احل 

يٍر  َي  يَيع بنيد  َربَيهن يفا َلاراها   َي  ينَريمد  ايَهيا َول   ب نا الَدتاَنةا: منر  أَبَيا َبك  يرَأ  َميا َشياَء  َوَك اب نا الَدتاَنةا  َوقَالنوا كا يَيق 
تَيع  ان  باها يينؤ ذا  يَنا باَيلاَ  َوَك َيس 

َ ا  (3) َ ناَسياَءنَا َوأَبي َناَءنَيا.  َيَقياَل َذلايَ  اب ينن الَدتانَيةا ألا  َإانَا خَن َشى أَن  يَيف نا
ييرَأن  ييتَيع  انن باَرييَل اها َوَك يَيق  ييٍر باييَيلاَ  يَيع بنييدن َربَييهن يفا َلاراها  َوَك َيس  ييٍر   َيَ باييَج أَبنييو َبك  َ بَييَدا  َبك  يفا َتييري ا َلاراها  مثن

ييٍر  َ ا َبك  ييجدً  (4)ألا َقيييامن َعَ ي ييها ناَسيياءن  (5)بافانَيياءا َلاراها  ا َييابي تَيىَن َمس  ييرَأن ال قنيير آَن   َييَيني  وََكيياَن ينَريي د   ايييها  َويَيق 
ن يهن َويَين ظنيرنوَن إالَي يها  وََكي راكاَ  َوأَبي َناؤن نحل   َو نحل  يَيع َجبنيوَن ما يٍر رجيًل ال منش  نَيي يها  اَن أَبنيو َبك  َبَكياًء  َك َ   اي ن َعيي 

ييراكاَ    ََأر َسيي نوا إاَن اب يينا الَدتانَييةا  َيَقييدا  يين  ال منش  ييرَاَم قينييَري ٍ  ما َ  َع َييي هاحل   إاَذا قَيييرَأَ ال قنيير آَن  َوأَ ي ييبََع َذلاييَ  َأش 

                                                                                                  
 .اعيد منه :وقيم   و األبية منه :قيم (1)
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ٍر جبااَوارا  يجدً  َيَقالنوا: إانَا كنَنا َأَجر نَا أَبَا َبك   اَك  َعَ ى أَن  يَيع بنَد َربَهن يفا َلاراها   َيَقد  َجاَوَد َذلايَ    َيابي تَيىَن َمس 
َ ناَسيياَءنَا َوأَبي َناَءنَيي يينا يييَنا أَن  يَيف  ا   َاني َهييهن   َييإان  بافانَيياءا َلاراها   َييَأع َ َن باالَرييَلقا َوال قاييرَاَءقا  ايييها  َوإانَييا قَييد  َتشا

َترا   َر َعَ ى أَن  يَيع بنَد َربَهن يفا َلاراها  َيَعَم  َوإان  َأىَب إاَك أَن  يينع  اَن بايَيلاَ   َ َسي  هن أَن  ييَيرنَل إالَي ي َ َأَ َت أَن  يَيق 
نَييا أَن  خنن فاييَرَك  ذاَمتَييَ    َإانَييا قَييد  َكرا  
ييتاع َلَن. قَالَييت  َعاإاَشييةن:  َييأَ  (1) س  ييٍر اكا َ ا َبك  ييَنا منقاييرديَن ألا َ ى اب يينن َوَلس 

يَر َع َيى َذلايَ   َترا تن لَيَ  َعَ ي يها   َإاَميا أَن   َيق  يَت الَيياه َعاقَيد  ٍر  َيَقاَل: َقد  َع ام  َوإاَميا  الَدتاَنةا إاَن َأ ا َبك 
ييَص  ين أَن   فايير تن يفا َرجنييٍم َعَقيير جا ييَمَص ال َعييَربن َأيد أنت  ييت  أَن  َ س  تن لَييهن.  َيَقيياَل أَبنييو إاَيَ ذاَميييتا   َييإايد َك أن ا د 

َواَرَك  َوأَر َ ى جبااَوارا الَ ها َعَب َوَجيَم  َوالنَيخا   ٍر:  َإايد أَرنل  إالَي َ  جا ََكيَة   َيَقياَل النَيخا   َبك  َمئايٍي  ا  يَيو 
ي اماَ :  َِاَت َنْخلن بـَْيَن َلبـَتَــْينِ »لا  منس  رَ َيانا  - «ِإن ي ُأرِيُإ َداَر ِهْجَرِتُكْم   َيا احلَ   َيَهياَجَر َمين   (2)- َوإن

ََبَشييةا إاَن ال َمداينَيةا  َوجَتََهيَب أَبنييو  يٍر قابَييَم َ ياَجَر قابَيَم ال َمداينَييةا  َوَرَجيَص َعاَمييةن َمين  َكياَن َ يياَجَر بايَأر ضا احل  َبك 
ََِن ِليَعَلى ِرْسِلَك  فَِ ن ي »: ال َمدايَنةا   َيَقاَل َلهن َرسنولن الَ ها  يٍر: َوَ يم   «َأْرُجو َأْن يـُْؤ  َيَقياَل أَبنيو َبك 
َسيهن َع َيى َرسنيولا ال َيها  «نـََعمْ » َير جنو َذلاَ  باَأ ا أَن َت  قَاَل:  يٍر نَيف  ََ أَبنو َبك  يَيَبهن  َوَع َيَف  َ َيَب لاَير 

ا َكانَيَتا عان َدهن َوَرَا الَسمنرا  َ تَي   ََبطن  -رَا ا هنٍر.أَ  (3)-َو نَو اخل   ر بَيَعَة َأش 

َنَما حَن نن يَيو مً  يٍر:  اقَاَلت  َعاإاَشةن:  َيبَييي  َ ا َبك  يريَقا  قَياَل قَاإايمل ألا يٍر يفا حَن يرا الَظها جن نوسل يفا بَيي تا َأ ا َبك 
ٍر:  ا امنتَيَقنيدعً  َ َيا َرسنولن الَ ها  َداءل َلهن َأ ا َوأنمد   َوال َيها   يفا َساَعٍة ملَ  َيكنن  يَأ  ايَنا  ايَها   َيَقاَل أَبنو َبك 

: َ َجاَء َرسنولن الَ ها  . قَاَلت  َتأ َذَن   َأنذاَن َلهن  َيَدَتَم   َيَقياَل  َما َجاَء باها يفا َ ياها الَساَعةا إاَك أَم رل  َاس 
ٍر:  الَنخا   َ ا َبك  َْ َمْن ِعْنَد َ »ألا ٍر: إاَ َا «َأْخِر  نحل  أَ   نَ   بايَأ ا أَن يَت يَيا َرسنيوَل ال َيها    َيَقاَل أَبنو َبك 
َِ »قَيياَل:  َن لِــي ِفــي اْلُخــُرو ِِ ييٍر:  «فَــِ ن ي قَــْد ُأ باييَأ ا أَن ييَت يَييا َرسنييوَل ال َييها  قَيياَل الَرييَيابَةن  َيَقيياَل أَبنييو َبك 

ييٍر: َ  نيي  باييَأ ا أَن ييَت يَييا َرسنيي «نـََعــمْ »: َرسنيولن ال َييها  ا  قَيياَل قَيياَل أَبنييو َبك  ييَدد رَا ا َيييَتَ َ ييا َي   وَل ال َيها إا  
ـــالث َمنِ »: َرسنيييولن ال َيييها  َيييا َأَ يييَج اع اَهيييادا «ِب . قَالَيييت  َعاإاَشيييةن: َ َجَهب نَاإن

َويَبييينَيع َنا َ نَميييا سنيييف رًَق يفا  (4)

                                                                                                  
 .وتفر ه إذا أجر ه  أتفرت الرجم إذا تدرت به :يقال (1)
  .7/234. قاله يف الفتن:  يا مدر  يف اخلر و و من  فسري الب ره. (2)
  .7/235. قاله يف الفتن: أيًها مدر  يف اخلر  و و من  فسري الب ره.و يا  (3)
 .أعج ه :أه (4)
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ييرَاٍب  يين  نا َاقاَهييا  يَ  (1)جا ييٍر قا  َعييًة ما َيياءن بان ييتن َأ ا َبك  َرَب َييت  باييها َع َييى  َييحلا اع اييرَابا   َباييَيلاَ   َيَق ََعييت  َأي 
َ حلَاَق َرسنولن الَ ها  : مثن ا. قَاَلت  يٍر باغَياٍر يفا َجبَيما ثيَيو ٍر  يندَيت  َذاَت الند َاقَي   َوأَبنو َبك 

 (3)َ َكَمنَيا  اييها  (2)
ييٍر   َا َعب ييدن ال َييها ب يينن َأ ا َبك  َو نييَو تنييَل ل َشيياب؟  ثَقاييفل ثَييَلَ  لَيَيياٍل  يَبايييتن عان ييَدإن

َلقايينل  (4)
يين   (5) لاجن ما  َيينييد 

يييرً  يييَمصن أَم  ََكيييَة َكَباإايييٍت   َيييَل َيس  يييبانن َميييَص قينيييَري ٍ   ا َا باَسيييَيٍر   َيينر 
تَييياَلانا بايييها إاَك َوَعييياهن  َ يييَن  اعان يييداإا ينك 

ييَ  َ  ييَت اطن الظَييَل ن  َويَير   َييَرا َذلاييَ   ا يين  يَأ  ايَيهنَمييا خبا ن َيييًة ما ييٍر ما ييرََق َمييو َن َأ ا َبك  َمييا َعييامارن ب يينن  ينَهيي  َعييى َعَ ي ها
يي يين  ال عاَشيياءا   َيَيبايتَييانا يفا راس  َ تن َسيياَعةل ما ييَ   َييي  َمييا  ا َمييا  -(6)مٍ َتييَنحٍل   َيريناحينَهييا َعَ ي ها ن َيتاها ييَو لَيينَبن ما َو ن

ييييفاهاَما  َيييا َعيييامارن ب ييينن  -َوَر ا ييين   ا  يييَ  الَ يَيييايا  َ يييَن يَين عايييَق تا يييمد لَيي  َيييٍة ما َعيييمن َذلايييَ  يفا كن ٍَ  يَيف  يييرََق باَغ َييي  ينَهيي 
ييَتأ َجَر َرسنييولن ال َييها  ييٍر رجييًل  الييَثَل ا  َواس  يين  بَيي َوأَبنييو َبك  يما  َو نييَو ما يين  بَيي ا الييدد  ا َعب ييدا ب يينا َعييداه   ما

رديتً  اَ الايً  َواخل ارديتن ال َما ارن  - اتا
ََ  ا  ًفي (8)-ا  اَدايَيةا با  (7) ما د   اقَيد  َتَمي يفا آلا ال َعياصا ب ينا َواإايٍم الَسيه 

َمييا  َوَواَعييَداهن َتيياَر ثيَييو ٍر بَيع ييَد ثَييَل  َ تَيي ها نَيياهن  َييَد َيَعا إالَي ييها رَا ا ييَو َع َييى لاييينا كنَفييارا قينييَري ٍ    ََأما  ا لَيَيياٍل  َو ن
َ تَيي هاَما يبنب َن َثَلٍ   وَ  .بارَا ا ما رََق َوالَدلايمن   ََأَتَي تااحل  َطرايَق الَسَوا ا  ان  ََ َق َمَعهنَما َعامارن ب نن  ينَهيي 

عاا    نيد 
: َجاَءنَيا رنسنيمن كنَفيارا قينيَري ٍ   جَي َع نيوَن يفا َرسنيولا ال َيها قَاَل سنرَاَقةن ب نن َمالا ا ب نا جنع شنيحٍل ال

  َييٍر  لايَييَة كنييمد و َا َوَأ ا َبك  يين  جَمَييالا ٍَ ما َل يفا جَم  ايي َنَمييا أَنَييا َجييالا ني هنَمييا َميين  قَيتَي َييهن أَو  َأَسييرَهن   َيبَييي  ييٍد ما ا ا
نَييا َوحَن يينن جن نييوسل   َيَقيياَل: يَييا سنييرَاَقةن  إايد  ييني هنحل   َ ييَن قَيياَ  َعَ يي  لاٍج  إذ  أَقي بَييَم َرجنييمل ما قَييد   قَيييو ما  بَيي ا منييد 

يواَلقً  ارَأَي تن آنافً  َأس 
ما  أنرَاَ يا حمنََميدً  (9) يَيابَهن  قَياَل سنيرَاَقةن:  َيَعَر  يتن أَنَيهنيحل   نيحل    َيقن  يتن لَيهن:  اباالَسيا ا َوَأيب 

َ اَو نَلنًييي اإانَيهنييحل  لَي سنيييوا تاايييحل   َوَلكانَيييَ  رَأَي ييَت  نَلنًييي َا َسييياَعًة  مثن َ لَباث يييتن يفا ال َمج  اييي   ان  ََ قنيييوا باَأع يننانَييا  مثن
                                                                                                  

 .اليه يرنص ل مسا ر مث استعمم يف وعاء البال أيبم السفرق البال ا دالً  :أه (1)
 .وأنكره مرعت الببريه وأثبته مجاعة  وثور جبم آتر يبغري بالدينة ت ف أ د   و معروم  كة (2)
 .اتتفينا :أه (3)
 .  ن ودنًا ومعىن :أه (4)
 . هحل  ا ن :أه (5)
 .يقال الرسم بالفتن اإلبم وبالكسر ال نب (6)
 .ر ما يويبف به السابنوأكث  احلاذا :أه (7)
 . قاله احلا ن . و مدر  يف اخلر من كل  الب ره.( 8)
 .أش ايًبا :أه (9)



  

 (532) 

باَسييَها َع َييَ   َوَأَتييي تن قن  يين  َورَاءا َأَكَمييٍة   َيَتي  ييَ  ما يي  َو ا ييتن  َييَدَت  تن   َييَأَمر تن َجيياراَييتا أَن  خَت ييرنَ  باَفَرسا  م 
ي  َر َض  َوَتَفه يتن َعالايَيهن  َ يَن أَ َيي يتن  َيَرسا را ال بَيي تا  َ َيَ   تن بابنجدها األ   رنحم ا   َ َ َرج تن باها مان  َظه 

َهيييا  يَ  ييي   َ َ يييَرر تن َعني  يييني هنحل    َيَعثَييييَرت   ا  َيَرسا رَكاب تينَهيييا   َيَر َيع تينَهيييا  ينَقيييردبن  ا  َ يييَن َلنيَيييو تن ما
يييتن  (1)  َيقنم 
َا  َأ نير  نحل  أَ   َك  َ َ يرَ  تَيق َسم تن تا َد َكَ   َاس  َها األ  ني  َرج تن ما َت   َوي تن يَداه إاَن كاَناَنيتا   َاس  ياه َ  الَي ََأ  
َد َكَ    ينَقيييردبن  ا َ يييَن إاَذا يَاع يييتن قايييرَاَءَق َرسنيييولا ال َيييها  ييي  َوَعَريييي تن األ  يييرَهن   َيرَكاب يييتن  َيَرسا يييَو َك  َأك  َو ن

ل تاَفاَت  َساَتت   ثارن اكا ٍر ينك  َر ضا  يَي  َتفاتن  َوأَبنو َبك  يََدا  َيَرسا  يفا األ 
ا  (2) َبتَي     َ َ يَرر تن َ يَن بَيَ َغتَيا الير ك 

ييتَيَوت  قَاإاَمييًة  إا  َ َدَجر  ينَهييا  َينَيَهَهييت    َي َييحل  َ َكييد  ختن ييرا ن يَييَديي َها   َيَ َمييا اس  َهييا  مثن َثَييرا يَييَديي َها عنثَييانل َعني  َذا ألا
(3) 

يييرَهن   َينَييي َد َك ا  َ َ يييرََ  الَيييياه َأك  َسيييم تن باييياأل  تَيق  ث يييمن اليييد َتانا   َاس  ََميييانا َسييياطاصل يفا الَسيييَماءا ما اَليي تينهنحل  بااأل 
َا َعيني هنحل   أَن   َيب  ين  احل  يَ  َلقاييتن َميا َلقاييتن ما ي   ا ئ تينهنحل   َوَوقَيَص يفا نَيف سا   َيَوقَيفنوا   َيرَكاب تن  َيَرسا  َ َن جا

يََة  َوَأت  َسَيظ َهرن أَم رن َرسنولا الَ ها  بَياَر َميا ينراييدن .  َيقن  تن َلهن: إاَن قَيو َمَ  َقد  َجَع نوا  ايَ  الدد بَير  ينهنحل  َأت 
ييتن َع َييي هاحل  الييبَاَل  َوال َمتَيياَع   َي َييحل  ييَيير َدآيا النَيياسن تااييحل   َوَعَر  

ييَأَكيا  إاَك أَن  قَيياَل:  (4)  «َأْخــِف َعن ــا»وملَ  َيس 
يرََق َ كَ  َر ب يَن  ينَهيي  يٍن   َيَأَمَر َعياما تنَت يا كاَتاَب أَم  َ َمَهيى َرسنيولن َ َسأَل تنهن أَن  َيك  ين  أَلامٍي  مثن تَيَت يفا رنقي َعيٍة ما

َيارً الَ ها  ي اماَ   َكياننوا جتا ين  ال منس  يٍت ما يَر يفا رَك  يرن َرسنيوَل  ا.  َيَ قاَ  الب بَييي  ين  الَشيأ  ا  َ َكَسيا الب بَييي  قَيا ا اَ  ما
ي امنوَن با  الَ ها  يَص ال منس  ٍر ثايَياَب بَييَياٍض  َويَا ين  َمَكيَة  َ َكياننوا  ال َمداينَيةا َح يرََ  َرسنيولا ال َيها َوأَبَا َبك  ما

ًمييي يييريَقا   َييياني َقَ بنوا يَيو  َيييرَقا   َييَين َتظارنونَيييهن َ يييَن ييَيييرنَل نحل  َ ييير  الَظها يييَم َتيييَداٍق إاَن احل  بَيع يييَد َميييا أَطَيييالنوا  ايَيغ يييدنوَن كن
ييٍر يَين ظنييرن إالَي ييها  ان تاظَيياَر نحل    َيَ َمييا أََوو ا إاَن بينينييو ااحل   َم  يين  آطَيياماهاحل   ألا يين  يَيهنييوَل َع َييى أنطنييحٍل ما   أَو َس َرجنييمل ما

يَ  ييَيبنولن تااييحل  الَسيرَابن   َي َيحل  َ   اي   ال يَيهنيولاه  أَن  قَياَل باييَأع َ ى   َيَبرنيَر باَرسنيولا ال َيها  يَياباها منبَيَيها َوَأيب 
يييَر ال َعيييَربا    َ يييَيا َجيييد كنحل  يَبيييو  اها: يَيييا َمَعاشا

يييَل ا   َيتَيَ َقيييو ا  (5) ييي امنوَن إاَن السد الَيييياه  َين َتظايييرنوَن   َيثَييياَر ال منس 
يييراو ب ييينا َعيييو ٍم   َرسنيييوَل ال َيييها  ييي ا  َ يييَن نيَيييَبَل تاايييحل  يفا بَييي ا َعم  َيييرَقا   َيَعيييَدَل تاايييحل  َذاَت ال َيما يييرا احل  باَظه 

                                                                                                  
 .سق ت :أه (1)
 .لت ت يف األرض :أه (2)
 .لتان :أه (3)
 ا(.مل ينقراي  ا مع  شيئً  :أه) (4)
 . ظكحل :أه (5)
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يين   ا ما ثي نَييي   ََ َرسنييولن ال َييها  َوَذلاييَ  ييَييو َ  اكا  نَيياسا  َوَج َيي
ييٍر لا ََولا   َيَقيياَ  أَبنييو َبك  را َربايييٍص األ  تً  َشييه    ايَبيياما

َن َرارا  َن  ملَ  يَيَر َرسنوَل الَ ها  -َ  َفاَق َمن  َجاَء مان  األ  َن  -  ا يٍر  َ يَن َأيَبياَبت  الَشيم  حينَيدي  أَبَيا َبك 
يٍر َ يَن ظَ َيَم َعَ ي يها باراَلاإايها   َيَعيَرَم النَياسن َرسنيوَل ال َيها    َأَقي بَيَم أَ َرسنوَل ال َيها  عان يَد َذلايَ    بنيو َبك 

يصَ   َيَ بايَج َرسنيولن ال َيها  ييراو ب ينا َعيو ٍم باه  يفا بَي ا َعم 
(1)  ََ يي ه أنسد

دن الَييا يجا ََ ال َمس  ي يرََق لَيي  َييًة  َوأنسد َعش 
ييَود  َويَبييَ ى  ايييها  يي  َمَعييهن النَيياسن َ ييَن بَيرََكييت  َرسنييولن ال َييها  َع َييى التَيق  َ تَييهن  َ َسيياَر َ  شا َ رَكاييَت رَا ا   مثن
دا الَرسنيييولا  يييجا ييي اماَ   وََكييياَن مار بَيييدً  عان يييَد َمس  ييين  ال منس  َمئايييٍي راَجيييالل ما يييَو ينَرييي د   اييييها يَيو   اباال َمداينَيييةا  َو ن

ٍم تنَل  را  لاسنَهي ٍم َوَسه  َعَد ب ينا دنرَارََق   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها لا َتم  را َأس  ا يفا َ ج  ا يَتايَم   يَ  بَيرََكيت   َم    ا
َ تنيييهن:  ـــِزلُ »بايييها رَا ا ـــاَء الل ـــُه اْلَمْن ـــَذا ِإْن َش َ َلَعيييا َرسنيييولن ال َيييها  «َه ا َ َسييياَوَمهنَما باال مار بَيييدا  مثن  ال غنَلَمييي  

َيهن َمس جدً  بَيًة َ يَن    َيَقاالاَيَت ا ني هنَميا  ا بَي َيهن ما َك: َك َبم  نَيَهبنهن َلَ  يَا َرسنوَل الَ ها   ََأىَب َرسنولن الَ ها أَن  يَيق 
ييجدً  َ بَينَيياهن َمس  ني هنَمييا  مثن َياناييها َويَيقنييولن  َو نييَو    َوطَفاييَق َرسنييولن ال َييها اابي َتاَعييهن ما َ يفا بينني  يَيني قنييمن َمَعهنييحل  ال َيينبا

َ: يَيني قنمن   الَ نبا

 (2)َهـــَذا اْلِحَمـــاُل َل ِحَمـــاَل َخْيبَــــرْ »
 

ـــــــــــــــــرع رَبـ َنـــــــــــــــــا َوَأْطَهـــــــــــــــــرْ   «َهـــــــــــــــــَذا َأبـَ
 

:  َويَيقنولن

َْجـــــــَر َأْجـــــــُر اْْلِخـــــــرَ » َْ  الل ُهـــــــم  ِإن  ا
  .3956  3955.رواه الب اره: 

َْنَصاَر َواْلُمَهاِجَرهْ  َْ  .«فَاْرَحْم ا

                                                                                                  
 :وقيييم  ثييىن عشير إن عشييريناثنيي  إن عشيرق وميين ميين ا :وقييم  إن عشيير :وقيييم  مييا بيي  ثيل  إن  سييص ع يي  الشيهور  يو (1)

 .من وا د إن أربص :وقيم  سبص
أه إن  ييه احلجيارق الييت تميم ل بنياء يف اآلتيرق أ هيم  يا حيميم مين   واليه حيمم من تير التمير   و بالكسر من احلمم (2)

 .وجاء بفتن اعيحل و و  رييف  تير
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َ  الَ هن عَ  -1522  َاَء َر ا َها: أَنَيَها مَحََ ت  باَعب دا الَ ها ب نا الب بَيري ا َعن  َأي  َ  اهللن َعني هنَمياني  :  َر ا قَالَيت 
َ باقنبَياءٍ َ َ َرج تن َوأَنَا منتاحل؟   َأَ َيي تن ال َمدايَنَة  َينَيبَل يتن باقنبَياٍء   َيَوَلد  نيهن  َ أَ َيي يتن بايها النَيخا  َيَوَ يع تنهن يفا    مثن

 َ راها  مثن َ هن راييقن َرسنيولا ال َيها َ ج  ٍء َلَتَم َجو  َ  َيَفَم يفا  ايها  َ َكاَن أََوَل َش   رٍَق َ َمَهَغَها  مثن   َلَعا باَتم 
 . َل ا َ َلَعا َلهن َوبَيَرَك َعَ ي ها  وََكاَن أََوَل َمو لنوٍل ونلاَد يفا اإل اس  رٍَق  مثن َ َ َنَكهن باَتم    .3959.رواه الب اره: مثن

يٍر  -1529 د  َعن  َأ ا َبك  ي   َيإاَذا أَنَيا باأَق يَدا ا  قَياَل: كنن يتن َميَص النَيخا يفا ال غَيارا   َيَر َيع يتن رَأ سا
: يَا  اْسـُكْإ يَـا َأبَـا َبْكـرن  اثـْنَـاِن »الَ ها  َلو  أََن بَيع َههنحل  طَأ طَيأَ َبَريرَهن َرآنَيا  قَياَل:  َرسنولَ ال َقو  ا   َيقن  تن

  .3922.رواه الب اره: . «ثَالِثـُُهَما الل هُ 

 َوَأْصَحابِِه اْلَمِديَنةَ  باب: َمْقَدِم الن ِبي   -82

تنييوٍ   وََكانَييا  َعيين  ال بَيييرَاءا  -1591 ييَعتن ب يينن عنَمييري ٍ َواب يينن أن د َمك  نَييا منر  قَيياَل: أََولن َميين  قَييداَ  َعَ يي 
راإَيييانا النَييياَس   َيَقيييداَ  بايييَللل وَ  ييين  يينق  يييرايَن ما َ قَيييداَ  عنَميييرن ب ييينن اخلَ  َيييابا يفا عاش  يييٍر  مثن َسيييع دل َوَعَميييارن ب ييينن يَاسا

د  ييَيابا النَييخا َ قَييداَ  النَييخا  َأيب  ٍء  َيييَرَ هنحل  باَرسنييولا ال َييها     مثن ييَم ال َمداينَييةا َ را نييوا باَشيي   َ َمييا رَأَي ييتن أَ  
 ََمييياءن يَيقن  ييين : : قَيييداَ  َرسنيييولن ال َيييها   َ يييَن َجَعيييَم اإل ا يييحَل َربديييَ    َ َميييا قَيييداَ  َ يييَن قَييييرَأ تن َسيييبدن  اس 

َع َ ى .   1.األع ى:  األ    .3925.رواه الب اره: يفا سنَوٍر مان  ال منَفَرما

 باب: ِإقَاَمِة اْلُمَهاِجِر ِبَمك َة بـَْعَد َقَضاِء ُنُسِكهِ  -89

ييييَرما د قَيييياَل: قَييييياَل َرسنييييولن ال َييييها َعيييين  ال َعييييَلءا ب يييينا احل َ  -1591 ثَــــاَلثس لِْلُمَهــــاِجِر بـَْعـــــَد »: ه 
  .3933.رواه الب اره:  .«الص َدرِ 

 ِحيَن َقِدَم اْلَمِديَنةَ  باب: ِإتْـَياِن اْليَـُهوِد الن ِبي   -81

د  -1598 ْن اْليَـُهـــوِد ْلَمـــَن بِـــي لَـــْو آَمـــَن بِـــي َعَشـــَرةس ِمـــ»قَييياَل:  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  َعييين  النَيييخا
  .3941.رواه الب اره:  .«اْليَـُهودُ 

 



  

 (535) 

(68) 
 ِكَتاب اْلَمََّاِزي

َرةِ  -1 َرِة َأْو اْلُعَسيـْ  باب: َغْزَوِة اْلُعَشيـْ
  قايييَم لَييهن:َعيين  َدي ييدا ب يينا أَر قَييحَل  -1598

ييرََق   َكييحل  َتييبَا النَييخا    (1) ييَص َعش  يين  َتييب َوٍق  قَيياَل:  اس  ما
ييييرََق  قايييييَم:  َييييأَيي هنحل  َكانَييييت  أََوَل  قَيييياَل: ال عنَشيييييي رن أَو  قايييييَم: َكيييي حل  َتييييَبو َت أَن ييييَت َمَعييييهن  قَيييياَل: َسييييب َص َعش 
رَقن. ال عنَسيي 
(2)

   .3949.رواه الب اره:  

ِْ َتْسَتَِّيُثونَ باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -8 َشِديُد ِإَلى قـَْوِلِه:  ِإ
  13 -9.األنفال: اْلِعَقابِ 

ييعنوٍل  -1594 ييَهدً  َعيين  َعب ييدا اهللا ب يينا َمس  ييَولا َمش  َس  ييَدالا ب يينا األ  يين  ال ماق    أَلَن  اقَيياَل: َشييهاد تن ما
َا عنداَل باها  َبهن َأَ ت  إاَيَ  ا َأكنوَن يَبا ا
(3)  َ يراكاَ    َيَقياَل: َك نَيقنيولن   أََ ى الَنخا عنو َعَ ى ال منش  َو نَو يَد 

َ   اذ َ يييت  أَن يييَت َوَرب يييَ  َ قييا لاَل قَييييو  ن منوَسيييى: َكَمييا قَييي َالايييَ  َوبيَييي   َوَلكانَيييا نينَقا ايييمن َعييين   َاينايييَ  َوَعييين  اا
 َ هنهن َوَسرَهن.  يََدي َ  َوَت  َفَ .  َيرَأَي تن الَنخا َرَا َوج    .3952.رواه الب اره: َأش 

 باب: ِعد ِة َأْصَحاِب َبْدرن  -8

ييَيابن حمنََمييٍد  ال بَيييرَاءا َعيينا  -1595 رً  قَيياَل: َ ييَدَث ا َأيب  َيين  َشييهاَد بَييد  : أَنَيهنييحل  َكيياننوا عاييَدَق ا ا
اإَيييٍة. قَيياَل ال بَييييرَاءن: َك َوال َييها َمييي ييَعَة َعَشيييَر َوثَييَلَ  ما ييَيابا طَيييالنوَت  الَيييايَن َجيييادنوا َمَعييهن النَيَهيييَر  باه  ا َأيب 

  .3957.رواه الب اره: َك منؤ مانل. َجاَوَد َمَعهن النَيَهَر إا 

 باب: قـَْتِل أَِبي َجْهلن  -4

                                                                                                  
 ( .7/285  قاله احلا ن )الفتن: وه عن ديد ( .القاإم  و: أبو إسياا السبيع  الرا1)
 .ومل يتفق  يها قتال  و   أول الغاده     اسحل الوقعة اليت كانت بالعشريق :بالعجمة وقيم بالهم ة مرغرًا (2)
 .ودن به :أه (3)
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1596-  ٍَ  َييان  ََ َق اب يينن  «َمــْن يـَْنظُــُر َمــا َصــَنَع َأبُــو َجْهــلن »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  أَنَيي
يرَاَء َ يَن بيَيَرَل. قَياَل: أَأَن يَت أَ  يعنوٍل  َيَوَجيَدهن قَيد  َ يَربَهن ابي نَيا َعف  َيتايها  قَيياَل: َمس  يٍم  قَياَل:  ََأَتيَي با اي  بنيو َجه 

  .3962.رواه الب اره: َوَ م   َيو َا َرجنٍم قَيتَي  تنمنوهن  أَو  َرجنٍم قَيتَيَ هن قَيو منهن . 

َتَرييييمنوا يفا َرتداييييحل   :نَيبَلَييييت   :قَييييالَ  َعيييين  َأ ا َذر  . (98) ييييَمانا ات  يفا   19.احلييييج:  َ ييييَيانا َتر 
َتٍة مان   َيارا ا   َومَح يبَقَ   َع اي    :قينَري  ٍ سا َوال َولاييدا ب ينا   َوعنت بَيَة ب ينا َربايَعيةَ   َوَشيي َبَة ب ينا َربايَعيةَ   َوعنبَيي يَدَق ب ينا احل 

  .3966.رواه الب اره:  . عنت َبةَ 
َ ال َييها  َعيين  َأ ا طَ  َيييَة  -1597 ٍر باَأر بَيَعييةٍ  قَيياَل: إَن نَييخا َ  بَييد  ييرايَن رجييًل وَ  أََمييَر ييَييو  يين   عاش  ما
َري ٍ    َيقنيا نوا يفا طَيواه  قين  (1)يَبَنالايدا 

ٍ  أَقَياَ   (2) ٍر َتباييٍج حن بايٍج  وََكياَن إاَذا َظَهيَر َع َيى قَييو  ين  أَط يَواءا بَيد  ما
َ تايييها  َ  ٍر ال يَييييو َ  الثَالاييَج  أََميييَر بارَا ا َ َمَشيييى باال َعر يَبييةا ثَيييَلَ  لَيَييياٍل   َيَ َمييا َكييياَن بابَيييد  َهيييا َر   نَهيييا  مثن شنييَد َعَ يي 

ييَيابنهن َوقَييالنوا: َمييا نينييَرد يَين  َ اييقن إاَك لاييبَيع ةا َ اَجتاييها  َ ييَن قَيياَ  َع َييى َشييَفةا الرَكايي د  َوا َيبَيَعييهن َأيب 
َ َجَعييَم  (3)

َاءا آبَاإاهاحل :  َاإاهاحل  َوَأي  يَـا فُـاَلُن بْـَن فُـاَلنن  َأَيُسـرعُكْم َأن ُكـْم َأطَْعـُتْم يَا ُفاَلُن ْبَن ُفاَلنن  وَ »يينَنالايهاحل  باَأي 
قَيياَل:  « ا  فـََهــْل َوَجــْدتُْم َمــا َوَعــَد رَبعُكــْم حًقــاالل ــَه َوَرُســوَلُه  فَِ ن ــا قَــْد َوَجــْدنَا َمــا َوَعــَدنَا رَبـعَنــا حًقــ

َسيياٍل َك  يين  َأج  : يَييا َرسنييوَل ال َييها  َمييا  نَك دييحلن ما َوالـ ـِذي »:  أَر َواَ  َ َييا   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  َيَقيياَل عنَمييرن
ُهمْ  ُْ ُمَحم دن بَِيِدِه  َما َأنـُْتْم بَِأْسَمَع ِلَما َأُقوُل ِمنـْ   .3976.رواه الب اره:  .«نـَْف

 اباب: ُشُهوِد اْلَماَلِئَكِة َبْدرً  -5

رً وََكاَن  اَ  - َعن  را َاَعَة ب نا رَا اٍص الب َرقا د  -1592 د  - ان  َشهاَد بَد  ر اييمن إاَن النَيخا قَاَل: َجاَء جا
 :ٍر  اييييكنحل   قَييياَل يييَم بَيييد  أَو  َك اَميييًة حَن َوَ يييا  قَييياَل:  «ِمـــْن َأْفَضـــِل اْلُمْســـِلِمينَ »  َيَقييياَل: َميييا  َيعنيييد وَن أَ  

رً    .3992.رواه الب اره: مان  ال َمَلإاَكةا.  اوََكَيلاَ  َمن  َشهاَد بَد 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -1599 َ َر ا ٍر:  : أََن النَييخا َهــَذا ِجْبرِيــُل آِخــذس »قَيياَل ييَييو َ  بَييد 

                                                                                                  
 .مجص يبنديد و و العظيحل الشرم (1)
 .ال وه البئر ال وية (2)
 .بات ا اء  يها ق يموإث  البئر و   الركية أيًها :أه (3)
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(1)ِبَرْأِ، فـََرِسِه  َعَلْيِه َأَداُة اْلَحْربِ 
  .3995.رواه الب اره:  .«

 باب -6

ٍر عنبَيي يَدقَ  َعن  اليب بَيري ا  -1611 ب ينا ال َعياصا َو نيَو منيَدَججل  ب يَن َسيعايدا  قَياَل: َلقاييتن ييَيو َ  بَيد 
َك  (2)

يييىَن أَبنيييو َذاتا ال َكيييراشا   َيَقييياَل: أَنَيييا أَبنيييو َذاتا ال َكيييراشا  َ َيَم  يييتن َعَ ي يييها  يييَو ينك  نَييياهن  َو ن ن يييهن إاَك َعيي   يينيييَرد ما
َ َمَ َيييأ تن بايييال َعنَيبَقا َ  ََعن تنيييهن يفا َعي نايييها َ َمييياَت  قَييياَل: َلَقيييد  َوَ يييع تن راج  اييي   َعَ ي يييها  مثن

يييَد أَن   (3) ه  َ َكييياَن اعَ 
  ََأع  َيييياهن   َيَ َميييا قنييييباَة َرسنييييولن ال َييييها  نَيَبع تينَهيييا َوقَييييد  اني ثَيييييىَن َطَر َاَ يييا  َ َسييييأََلهن إايَاَ ييييا َرسنيييولن ال َييييها 

ٍر  ََأع  َاهن   َيَ َما قنباَة أَبن  َ طََ بَيَها أَبنو َبك  ٍر َسَأَ َا إايَاهن عنَمرن  ََأع  َاهن إايَاَ ا   َيَ َميا قنيباَة َأَتَيَ ا  مثن و َبك 
ن هن  ََأع  َاهن إايَاَ يا   َيَ َميا قنتايَم عنث َميانن َوقَيَعيت  عان يَد آلا َع اي    َ طََ بَيَها عنث َمانن ما   َ  ََ بَيَهيا عنَمرن َأَتَيَ ا  مثن

  .3998.رواه الب اره: ت  عان َدهن َ َن قنتاَم. َعب دن الَ ها ب نن الب بَيري ا  َ َكانَ 

: َلَتيَم َع َيَ  النَيخا   -1611 َهيا قَالَيت  َ  الَ هن َعني  َ َع َيَ    َعن  الر بَييدصا بان تا منَعودٍذ َر ا َتيَداَق بني ا
َوجنَوي رايَاتل َيه راب َن باالد مد 
يَين يدنب نَ  (4)

ين  آبَياإا  ييَي (5) ؟ َمين  قنتايَم ما ٍر  َ يَن قَالَيت  َجارايَيةل: َو اينَيا نَيخا و َ  بَيد 
.رواه الب ييياره:  .«َل تـَُقـــوِلي َهَكـــَذا  َوقُـــوِلي َمـــا ُكْنـــِإ تـَُقـــولِينَ »: يَيع  َيييحلن َميييا يفا َتيييٍد   َيَقييياَل النَيييخا  

4551.  

رً  - َعييين  َأ ا طَ  َييييَة  -1618 ها َميييَص َرسنيييولا ال َييي اوََكييياَن قَيييد  َشيييهاَد بَيييد 
َل »أَنَيييهن قَييياَل:  -(6)

  .4552.رواه الب اره:  (7).«ِفيِه َكْلبس َوَل ُصورَةس  اَتْدُخُل اْلَماَلِئَكُة بـَْيتً 

                                                                                                  
 .وألاق كم ش ء آلته  السل  :أه (1)
 .كامم السل  واآللة  :أه (2)
  ألن التم ي يف يو مين ال يا و يو الظهير :وقييم  ميدل :وأيبي ه م يط أه  والريواب م ييت  وقص يف األيبم با مب و و و حل (3)

 . د م اه بتم يه أه ظهره
 .يف األعراسو و اليه يهرب به    و بالهحل ويفتن (4)
 .والندبة ختتص بالثناء ع ى اليت  يرثينهحل :أه (5)
َ  اهللن َعني هنَما.( 6)  . قاإم ذل   و ابن عباس َر ا
َمييا( .َويفا راَوايَييٍة َعيينا اب يينا عنَمييَر 7) ييَ  اهللن َعني هن َ  :َر ا ر ايييمن  َيييرَاَ  َعَ ي ييها  َوَعييَد النَييخا د   جا ييَتَد َع َييى النَييخا  َ َ ييرََ  النَييخا    َ ييَن اش 

تنمن بَيي ًتا  ايها يبنوَرقل َوَك َك  تل  : َيَقاَل َلهن    َيَ قاَيهن َ َشَكا إالَي ها َما َوَجدَ   ( .5965. )رواه الب اره: إانَا َك َند 
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يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَميَر  -1618 َا  َر ا َريةن بان يتن عنَميَر ماين  تننَييي  قَياَل:  ََأَ َيت  َ ف 
ما  رً   د  وََكاَن مان  َأيب َيابا َرسنولا الَ ها ب نا  نَياَ َة الَسه  : اَقد  َشهاَد بَد     ينونيفَد باال َمداينَيةا  قَياَل عنَميرن

َريَة بان يَت عنَميَر   تنيَ  َ ف  يئ َت أَن َكي  : إان  شا َريَة   َيقن  يتن  َيَ قايتن عنث َمياَن ب يَن َعَفياَن  َيَعَر  يتن َعَ ي يها َ ف 
ييي : قَييياَل: َسيييأَن ظنرن يفا أَم  َ   َيَقييياَل: قَيييد  بَيييَدا يا أَن  َك أَ َييييَبَوَ  ييَيييو ما  َ يييَيا. قَييياَل عنَميييرن راه   َيَ باث يييتن لَيَيييايا

يص  إاَيَ  يٍر  َي َيحل  يَير جا تنَ  َ ف َرَة بان يَت عنَميَر  َ َريَمَت أَبنيو َبك  ئ َت أَن َكي  : إان  شا ٍر   َيقن  تن   َيَ قايتن أَبَا َبك 
َ َت َبَيَهييا َرسنييولن ال َييها   َ كنن ييتن َعَ ي ييها أَ اشيييئً  َ مثن يي د َع َييى عنث َميياَن   َيَ باث ييتن لَيَييايا تينَهييا  و َجييَد ما  َأَن َكي 

ييص  إالَي يي َرييَة  َي َييحل  أَر جا ييَت َع َييَ  َ ف  ييَ  َعَر   َت َع َييَ   ا ييٍر  َيَقيياَل: َلَع َييَ  َوَجييد  َ   إايَيياهن   َيَ قايَيي ا أَبنييو َبك 
: نَيَعييحل   قَيياَل:  َ  ييتن أََن َرسنييوَل ال َييها قين  ييتن ييَت إاَك َأيد قَييد  َع ام  ييَص إالَي ييَ   ايَمييا َعَر   إانَييهن ملَ  َ  نَيع يي ا أَن  أَر جا

  َر َرسنولا الَ ها َ  سا ن  شا   .4555.رواه الب اره:   َوَلو   َيرََكَها َلَقبا  تينَها. َقد  ذََكَرَ ا   َيَ حل  َأكنن  ألا

راهد َعيين  َأ ا مَ  -1614 ييعنوٍل ال بَييد  ــاِن ِمــْن آِخــِر ُســورَِة »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  س  اْْليـََت
َلةن َكَفَتاهُ    .4558.رواه الب اره:  .«اْلبَـَقَرِة  َمْن قـََرَأُهَما ِفي لَيـْ

ييرٍو ال كان ييداهد  -1615 ييَدالا ب يينا َعم  َيين   - َعيين  ال ماق  ييرََق  وََكيياَن  ا رً  َ  ايييفا بَيي ا دن    - اَشييهاَد بَييد 
ييَدد يَيييَدَه  : أَرَأَي يييَت إان  َلقايييتن رجيييًل قَيياَل: قين  ييتن لاَرسنيييولا ال َييها  يين  ال كنَفيييارا  َاقي َتتَي  نَييا  َ َهيييَرَب إا   ما

ييَ م تن لا َيييها  أَأَقي تين نييهن يَيييا َرسنيييوَل ال َيي يي د باَشيييَجرٍَق  َيَقييياَل: َأس  َ َكَذ ما ها بَيع يييَد أَن  قَاَ َيييا  باالَسييي فا  َيَق ََعَهيييا  مثن
َ قَياَل َذلايَ  بَيع يَد  «َل تـَْقتـُْلهُ »:  َيَقاَل َرسنولن الَ ها  يَدد يَيَدَه  مثن  َيَقاَل: يَا َرسنيوَل ال َيها  إانَيهن َق َيَص إا  

ــ»: َمييا َق ََعَهييا   َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  ْلــُه  فَــِ ْن قـَتَـْلَتــُه فَِ ن ــُه ِبَمْنزِلَِت َلــُه  َوِإن ــَك َل تـَْقتـُ َك قـَْبــَل َأْن تـَْقتـُ
  .4519.رواه الب اره: . «ِبَمْنزِلَِتِه قـَْبَل َأْن يـَُقوَل َكِلَمَتُه ال ِتي قَالَ 

َ َعن  جنبَيري ا ب ينا من  عايحٍل  -1616 ٍر:  : أََن النَيخا لَـْو َكـاَن اْلُمْطِعـُم بْـُن »قَياَل يفا أنَسياَرد بَيد 
َنى   ثُم  كَ اَعِدِي َحي   ل َمِني ِفي َهُؤَلِء الن تـْ

  .4524.رواه الب اره: . «لَتَـرَْكتـُُهْم َلهُ  (1)

 

                                                                                                  
 .أرال اعيف النتنة (1)
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 باب: َحِديِث بَِني الن ِضيرِ  -7

َِ َرُسوِل الل ِه   ِإلَْيِهْم ِفي ِديَِة الر ُجَلْيِن َوَما َأرَاُدوا ِمْن اْلََّْدِر ِبَرُسوِل الل ِه  َوَمْخَر
ييَ  اهللن َعني هنَمييا عنَمييرَ  َعيينا اب يينا  -1617 ييريا  َر ا َ ى بَيي ا الَنها ييرين َوقينَري ظَييةن   َييَأج  قَيياَل: َ اَربَييت  الَنها

يي ييَواَ نحل  َوأَقَيييَر قينَري ظَييَة َوَمييَن َع َييي هاحل   َ ييَن َ اَربَييت  قينَري ظَييةن   َيَقتَييَم راَجيياَ نحل   َوَقَسييحَل ناَسيياَء نحل  َوأَو َكَل ن حل  َوأَم 
يي اما  َ ال منس  د بيَيي   ييَ منوا  َوَأج  َييى يَيهنييوَل ال َمداينَييةا كنَ هنييحل : بَيي ا  َ   إاَك بَيع َهييهنحل  حلَاقنييوا باييالَنخا  َييدَمنَيهنحل  َوَأس 

نينَقاَع َو نحل  َر  طن َعب دا الَ ها ب نا َسَلٍ   َويَيهنوَل َب ا َ اراثََة  وَكنَم يَيهنولا ال َمدايَنةا.    .4528.رواه الب اره: قَييي 

ييييَ  ال بينييييَويي رَقن  قَيييياَل: َ ييييَرَا َرسنييييولن ال َييييها  َوَعن ييييهن  -1612 ييييريا َوَق َييييَص  َو ا خَن ييييَم بَيييي ا الَنها
(1) 

 : َا  َبايإاذ نا ال َيها  َينَيبََلت  تنمنوَ يا قَاإاَميًة َع َيى أنيبنيو ا  . .رواه الب ياره: 5.احلشير:  َما َق َع تنحل  مان  لاينَيٍة أَو   َيرَك 
4531.  

د  -1619 : أَر َسيييَم أَد َوا ن النَيييخا َهيييا قَالَيييت  يييَ  ال َيييهن َعني  يييٍر   َعييين  َعاإاَشيييَة َر ا عنث َمييياَن إاَن َأ ا َبك 
أَل َنهن مثننينَيهننَ  َيس 
َيا أَ َياَء ال َيهن َع َيى َرسنيولاها  (2)    َ كنن يتن أَنَيا أَرنل  نيَن   َيقن  يتن َ نيَن: َأَك  َيَتقايَ  ال َيَه  َأملَ   ا

 َ َن أََن الَنخا :    َيع َ م  َسيهن  -َل نُـوَرُث  َمـا تـَرَْكنَـا َصـَدَقةس »َكياَن يَيقنيولن ِإن َمـا يَْأُكـُل  -ينراييدن بايَيلاَ  نَيف 
د  «ِفي َهَذا اْلَمالِ  آُل ُمَحم دن  بَيَر ي هنَن.   َاني تَيَهى أَد َوا ن الَنخا   .4534.رواه الب اره: إاَن َما َأت 

َْشَرفِ ب -2  اب: قـَْتِل َكْعِب ْبِن اَْ

َ  اهللن َعني هنَماَعن  َجاباَر ب َن َعب دا الَ ها  -1611 َمـْن ِلَكْعـِب بْـِن »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َر ا
َِك الل ــَه َوَرُســوَلهُ  َْشــَرِف  فَِ ن ــُه قَــْد آ َْ ييَ َمَة  َيَقيياَل: يَييا َرسنييولَ  «ا ال َييها  َأتناييت  أَن    َيَقيياَ  حمنََمييدن ب يينن َمس 

ييَ َمَة  َيَقيياَل: إاَن  «قُــلْ »  قَيياَل: اقَيياَل:  َييأ َذن  يا أَن  أَقنييوَل شيييئً  «نـََعــمْ »أَقي تين َييهن  قَيياَل:   َأَ َيياهن حمنََمييدن ب يينن َمس 
يييَم قَيييد  َسيييأَلََنا يَبيييَدَقًة  َوإانَيييهن قَيييد  َعَنانَيييا  َ يييَيا الَرجن
ييي افنَ   قَييياَل: َوأيًهيييَوإايد قَيييد  أَ َيي تنيييَ  أَ  (3) َتس  َوال َيييها  اس 

                                                                                                  
 .و   مو ص معروم بالدينة كان ل يهول   رغري بئر (1)
 .ثمنو و ال  مرياثهن :أه (2)
 .الشقة والتعت :والعناء  أ عبنا :أه (3)
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لََتَم  َنهن 
يرين َشيأ ننهن  َوقَيد  أَرَ  (1) ٍء َيرا نَيا قَاَل: إانَا َقد  ا َيبَيع َناهن  َ َل حننات  أَن  نََدَعهن َ َن نَين ظنَر إاَن َأهد َش   ل 

قً  ا   َيَقاَل: نَيَعيحلا  ار َ نني اأَن   نس  اَفَنا َوس  َق   ٍء  نراييدن  قَياَل: ار َ ننيويا ناَسياءَكنحل   أَو  َوس  ويا  قَيالنوا: َأَه َشي  
َيييمن ال َعيييَربا  قَييياَل:  َيييار َ ننويا أَبي نَييياءَكنحل   قَيييالنوا: َكي يييَف نَير  َ  ننيييَ  قَيييالنوا: َكي يييَف نَير َ ننيييَ  ناَسييياَءنَا َوأَن يييَت َأمج 

: رن اَن باوَ  نَيا  َوَلكانَيا نَير َ ننيَ  اليَف َميَة.أَبي َناَءنَا   َيينَست  َأَ دن نحل    َييينَقالن ا  َ َيا َعارل َعَ يي  َق   ٍق أَو  َوس  س 
(2) 

ييين  الَرَ ييياَعةا  -َوَمَعيييهن أَبنيييو نَاإا َيييَة   َيَواَعيييَدهن أَن  يَأ  ايَيييهن  َ َجييياَءهن لَيييي ًل  يييو َكع يييٍت ما يييَو َأتن  َيييَدَعا نحل  إاَن  -َو ن
يينا  َينَيييَبَل إالَييي هاحل    َيَقالَييت   ييَ َمَة  احل ار  رَأَ نييهن: أَي ييَن خَت ييرن ن َ ييياها الَسيياَعَة   َيَقيياَل: إاَ َييا  نييَو حمنََمييدن ب يينن َمس  لَييهن ام 

: إايد َأي َصن يَبو  ً  يَ َمَة   اَوَأتا  أَبنو نَاإاَ َة  قَاَلت  ي  حمنََميدن ب ينن َمس  ن هن الَد ن  قَاَل: إاَ َا  نيَو َأتا َكأَنَهن يَيق  نرن ما
ييي ييَ مَ َوَر ا من حمنََمييدن ب يينن َمس  تا َة عا  أَبنييو نَاإا َييَة  إاَن ال َكييرامَي لَييو  لنعاييَ  إاَن طَع نَييٍة باَ ي ييٍم أَلََجيياَب. قَيياَل: َوينييد 

ا  يٍر  -َمَعهن َرجنَ    ٍس َوَعَبالن ب نن باش  َارا ن ب نن أَو  َا ب نن َجر ٍ َواحل  َجياَء   َيَقياَل: إاَذا َميا -يفا راوايٍَة: أَبنو َعب 
يييرابنوهن. َوقَيييالَ  يييها  َيييدنوَنكنحل   َا   ييين  رَأ سا َكن تن ما يييَتم  َ   َيييإايد قَاإايييمل باَشيييَعراها  ََأَا يييهن   َيييإاَذا رَأَيي تنمنيييويا اس  َميييرًَق: مثن

يييً   كنييحل    َينَيييَبَل إالَييي هاحل  منتَيَوشد
ن ييهن راييينن ال ديييتا   َيَقيياَل: َمييا رَأَي ييتن َكيي اأناا ييَو ييَييني َفنن ما َأه   - اال يَيو  ا راحيًييَو ن

.  َيَقياَل: أَ َيأ َذنن يا أَن  َأشنيحَل رَأ َسيَ   قَياَل:  -أَط َيَت  َممن ال َعيَربا قَاَل: عان داه أَع َ رن ناَساءا ال َعَربا َوَأك 
يتَ  َ قَياَل: أَ َيأ َذنن يا  قَيياَل: نَيَعيحل    َيَ َميا اس  يَيابَهن  مثن َ َأَشيحَل َأيب  ن يهن  قَياَل: لنوَنكنييحل   نَيَعيحل   َ َشيَمهن مثن َكَن ما م 

 َ َ أَ َيو ا الَنخا بَيرنوهن.   َيَقتَي نوهن  مثن   .4537.رواه الب اره:  ََأت 

 باب: قـَْتِل أَِبي رَاِفعن َعْبِد الل ِه ْبِن أَِبي اْلُحَقْيقِ  -9

ُم ْبُن أَِبي اْلُحَقْيقِ  :َويـَُقالُ   ْصنن َلُه بَِأْرِ  اْلِحَجازِ ِفي حِ  :َكاَن ِبَخْيبَـَر  َويـَُقالُ    َسال 
يييييولاهد راَجييييياًك  قَييييياَل: بَيَعيييييَج َرسنيييييولن ال َيييييها  َعييييين  ال بَييييييرَاءا  -1611 ييييين   إاَن َأ ا رَا ايييييٍص ال يَيهن ما

َن َرارا   ََأَمَر َعَ ي هاحل  َعب َد الَ ها ب َن َعتايٍ   وََكاَن أَبنو رَا اٍص يينؤ ذاه َرسنوَل الَ ها  َعَ ي يها  وََكياَن  َوينعا ن  األ 
ن هن  ر ٍن َلهن باَأر ضا احل اَجادا   َيَ َما َلنَيو ا ما َن  -يفا  ا هاحل    َيَقياَل  -َوَقد  َتَرَبت  الَشم  َورَاَ  الَناسن باَسير  ا

ييَياباها: اج  اسنييوا َمَكيياَنكنحل    َييإايد منن  َ اييقل  َومنتَيَ  دييفل لا  بَيييَوابا  َلَع ديي َيب    أَن  أَل تنييَم   َأَقي بَييَم َعب ييدن ال َييها ألا

                                                                                                  
 .من اللل و و السدمة (1)
 .و ستعمم يف مجيص السل      الدرع (2)
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باها َكأَنَهن يَيق ها  َ اَجًة  َوَقد  َلَتَم النَياسن   َيَهتَيَف بايها ال بَيي َ  َيَقَنَص باثَيو  :َ َن َلنَا مان  ال َبابا  مثن َوابن
يَيا  (1)

تنَم  َال تنييم    َييإايد أنرايييدن أَن  أنت    اييَق ال بَيياَب   َييَدَت  تن َ َكَمن ييتن   َيَ َمييا َعب ييَد ال َييها  إان  كنن ييَت  نرايييدن أَن   َييد 
ََتييالايقَ َلَتييَم النَيياسن أَت  َييَق ال بَييا َ َع َييَق األ  َقَالايييدا  (2)َب  مثن ييتن إاَن األ  َع َييى َو َييٍد  قَيياَل:  َيقنم 

 ََأَتييي  ينَها   (3)
ييَمرن عان ييَدهن  وََكيياَن يفا  ييتن ال بَيياَب  وََكيياَن أَبنييو رَا اييٍص ينس  َ لَييهن   َيَ َميي َيَفَتي  ييمن َيَييراها َعييَليا ا َذَ ييَت َعن ييهن أَ  

(4) 
ييتن بَابًيي تن إالَي ييها  َ َجَع  ييتن كنَ َمييا  َيَتي  : إان  ال َقييو  ن نَيييارنوا  ا ملَ   ايَبييعاد  ييٍم  قين  ييتن يين  َلاتا ييتن َع َييَ  ما أَت َ ق 
ين  َ   نرنوا إاَيَ َ َن أَقي تينَ هن   َاني تَيَهي تن إالَي ها   َإاذَ  يَط عاَيالايها  َك أَل راه أَي يَن  نيَو ما ا  نيَو يفا بَيي يٍت منظ  ايحٍل َوس 

يييرابنهن َ ييير بًَة باالَسيييي فا َوأَنَييي َوي يييتن حَن يييَو الَريييو تا  ََأ   : أَبَيييا رَا ايييٍص  قَييياَل: َمييين  َ يييَيا   ََأ   ا ال بَيي يييتا   َيقن  يييتن
يي ل  َل ا
ييتن اَ َمييا أَت نَيي ييتن شيييئً  (5) َ َلَت  ييتن إالَي ييها    َويَبيياَ   َ َ َرج  ييَر بَعايييٍد  مثن يين  ال بَيي ييتا   ََأم كنييجن َتيي  ما

نمدييييَ  ال َوي ييييمن  إاَن رجييييًل  : َمييييا َ ييييَيا الَرييييو تن يَييييا أَبَييييا رَا اييييٍص   َيَقيييياَل: ألا يفا ال بَيي ييييتا َ ييييَرَب ا قَيب ييييمن   َيقن  ييييتن
ييرابنهن َ يير بًَة أَث َ َنت ييهن  باالَسييي فا  قَيياَل:  ََأ  
َ َوَ ييع تن ظابَييَة الَسييي فا يفا َب  ناييها َ ييَن َأَتييَي يفا وملَ  أَ  (6) قي تين  ييهن  مثن

َبي يَواَب بَابًي راها   َيَعَر  يتن َأيد قَيتَي  تنيهن  َ َجَع  يتن أَ ي يَتنن األ    َ يَن اني تَيَهي يتن إاَن َلَرَجيٍة لَيهن   َيَوَ يع تن ابَابًي اَظه 
يرٍَق   َان َكَسيَرت  َسياقا   َيَعَريب تينَها راج  ا   َوأَنَا أنَرد َأيد َقد  اني تَيَهي ي َر ضا   َيَوقَيع يتن يفا لَيي  َيٍة منق ما تن إاَن األ 

ييرن ن الَ يي  َييَة َ ييَن أَع  َييحَل أَقَيتَي  تنييهن  : َك َأت  ييتن َع َييى ال بَييابا   َيقن  ييتن ييتن َ ييَن َجَ س  َ ان  ََ ق     َيَ َمييا باعاَماَمييٍة  مثن
ييتن إاَن  (7)عا يَبيياَ  الييددي ن قَيياَ  النَييا ييما احل اَجييادا   َان  ََ ق  َر أَ   َع َييى الس ييورا   َيَقيياَل: أَني َعييى أَبَييا رَا اييٍص  َيياجا

د  : الَنَجاَء   َيَقد  قَيَتَم الَ هن أَبَا رَا اٍص   َاني تَيَهي تن إاَن الَنخا اْبُسـْ  »َ َيَدثي تنهن   َيَقياَل:  َأيب َيا ا   َيقن  تن
َتكاَها َقط .  َيَبَس    «رِْجَلكَ    .4539.رواه الب اره: تن راج  ا  َ َمَسَيَها  َ َكأَنَيَها ملَ  َأش 

 
                                                                                                  

 أه: نالاه مع ًنا. (1)
 .ع ق الفا ين :أه (2)
 .األقاليد مجص إق يد و و الفتا  (3)
 .حل كانوا يتيدثون  يهوأيبم السمر مشتق من لون القمر أل   أ م التيدث  عنده بعد العشاء (4)
 .ذ م ودنًا ومع  :أه (5)
 .أه أثق ته باعرا  (6)
 .اسحل الفاعم من النع  (7)
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 باب: َغْزَوِة ُأُحدن  -11

َ  اهللن َعني هنَماَعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها  -1618 د  َر ا ييَيو َ  أن نيٍد: أَرَأَي يَت  قَاَل: قَاَل َرجنيمل لا نَيخا
َ قَا َيييَم َ يييَن قنتايييَم. . «ِفـــي اْلَجن ـــةِ »نَيييا  قَييياَل: إان  قنتا  يييتن   َيييأَي َن أَ  .رواه الب ييياره:  َيييأَل َقى َمَيييرَاٍت يفا يَيييداها مثن

4546.  

ِْ َهم ْإ طَائَِفَتاِن ِمْنُكْم َأْن تـَْفَشاَل َوالل ُه َولِيـعُهَماباب:  -11  ِإ
  122.آل عمران: اْلية

يَيةن  اينَيانَيبَلَيت  َ ي :قَالَ  َعن  َجاباٍر . (94) َشيَل  :ياها اآل  ين كنحل  أَن   َيف  .آل  إاذ  َإَيت  طَاإاَفتَيانا ما

يييت  أَنَيَهيييا ملَ   َين يييبال  َوال َيييهن يَيقنيييولن   بَييي ا َسييي اَمَة َوبَييي ا َ اراثَيييةَ   122عميييران:  .آل  َوال َيييهن َولايي هنَميييا :َوَميييا أن ا

  .4551.رواه الب اره:  .  122عمران: 

يييَلنا  قَيياَل: رَأَي يييتن َرسنييوَل ال َييها  َسييع دا ب يينا َأ ا َوقَيياٍص  َعيين   -1618 ييَييو َ  أن نييٍد َوَمَعييهن َرجن
  .4554.رواه الب اره: يينَقا اَلنا َعن هن  َعَ ي هاَما ثاَيابل بايةل  َكَأَشدد ال قاَتالا  َما رَأَيي تينهنَما قَيب من َوَك بَيع دن. 

كاَنانَيتَييييهن   َم يا النَييييخا  قَيييياَل: نَيثَيييي َوَعن ييييهن  -1614
ييييٍد   َيَقيييياَل:  (1) ــــي »ييَييييو َ  أن ن ــــَداَ  َأِب اْرِم ِف

  .4555.رواه الب اره:  .«َوأُم ي

بـَُهْم باب:  -18 َْمِر َشْيءس َأْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يـَُعذ  َْ َْ َلَك ِمْن ا لَْي
  128.آل عمران: فَِ نـ ُهْم ظَاِلُمونَ 

1615-  ٍَ ـــْومس َشـــجعوا »ييَيييو َ  أن نييٍد   َيَقييياَل:  قَييياَل: شنييَج النَيييخا    َعيين  أَنَييي َكْيـــَف يـُْفِلـــُح قـَ
:  «نَِبيـ ُهْم  ءل  َينَيبََلت  َم را َش   ََ َلَ  مان  األ  لَي 

  .  128.آل عمران:  (2)

                                                                                                  
 .يببها واست ر  ما  يها :أه (1)
قيال   احليديج لييَ ع يى شيرط الرينف   قيال: قيال محييد وثابيت عين أنيَ. إخل  .ع ق الب اره  يا احلديج يف يبيييه (2)

.وأميا  يديج ثابيت  ويبي ه مسي حل مين روايية .أمحيد والرتمييه والنسياإ  مين طيرا عين محييد بيه.احليا ن: أميا  يديج محييد  ويبي ه 
 . 4/157  و غ يق التع يق: 7/365الفتن:  انظر محال بن س مة عن ثابت عن أنَ.
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ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا عنَمييَر  -1616 ييَص َرسنييوَل ال َييها َر ا يين  الر كنييوعا إاَذا رَ  : أَنَييهن يَا  َييَص رَأ َسييهن ما
 : را يَيقنولن رَقا مان  ال َفج  تا َعةا اآل  :  «اَوُفاَلنً  اَوُفاَلنً  االل ُهم  اْلَعْن ُفاَلنً »مان  الرَك  َسـِمَع الل ـُه »بَيع يَد َميا يَيقنيولن
ــدُ  ــَك اْلَحْم ــا َوَل ــَدُه  رَبـ َن ــْن َحِم يين  األ َ  َييأَني َبَل ال َييهن:  «ِلَم ََ لَييَ  ما ءل لَييي  ييرا َشيي   لاييها  م   َييإانَيهنحل  إاَن قَيو 

  .4569 . .رواه الب اره: 128.آل عمران:  ظَالامنونَ 

 باب: قـَْتِل َحْمَزَة ْبِن َعْبِد اْلُمط ِلِب  -18

يي   لا قَيياَل  أَنَييهن َعيين  عنبَيي ييدا ال َييها ب يينا َعييداهد ب يينا اخل ايَييارا  -1617 شا ننَييا باَقت ييما  :َو    :قَييالَ   مَح ييبَقَ  َأَك ختن را
رٍ   نَيَعحل   يرن ب ينن من  عايحلٍ   إاَن مَح بََق قَيَتَم طنَعي َمَة ب َن َعداهد ب نا اخل اَيارا باَبد  إان  قَيتَي  يَت  : َيَقياَل يا َميو َكَه جنبَييي 

ا  :قَيالَ   مَح بََق باَعمد   َأَن َت  نر؟  نَيي   ا َجبَيمل كاايَيالا أن نيدٍ نَييَوَعيي   -  َيَ َميا أَن  َتيرََ  النَياسن َعياَ  َعيي    
نَيهن  (1) بَييي 

َنهن َواٍل  يتن َميَص النَياسا إاَن ال قاتَيالا  -َوبَييي  يَباعل  َيَقيالَ    َيَ َميا أَن  ايب ي َف وا لا  قاتَيالا   َتَرج  ين   :َتيرََ  سا َ يم  ما
يَباعن  يَيا : َيَقيالَ   َ َ يرََ  إالَي يها مَح يبَقن ب ينن َعب يدا ال من َ ايتا  :قَيالَ   منَبارادٍ  َياٍر منَق دَعيةا ال بنظنيورا   سا   يَيا اب يَن أن د أَ  

َيييال  ال َيييَه َوَرسنيييوَلهن  َ َشيييَد َعَ ي يييها  :قَيييالَ   َأتن َا اليييَيا اتا   مثن يييبََق َت يييَت  :قَيييالَ   َ َكييياَن َكيييَأم  م  وََكَمن يييتن حلَا
رَقٍ  َيير َبيتا   يَبي   ا َوراَكي ييها  (2)يفا ثينَنتايها  ََأَ ييعنَها    َيَ َمييا َلنَييا ماي د َرَمي تنييهن كا يين  بيَي   َ َكيياَن  :قَييالَ   َ ييَن َتَرَجييت  ما

َد باها  يَل ن    َيَ َما َرَجَص الَناسن َرَجع تن َمَعهنحل    َذاَك ال َعه  ََكيَة َ يَن َ َشيا  ايَهيا اإل اس  يتن    َأََقم تن  ا َ َتَرج  مثن
يييجن الر سنييمَ  :َ قايييَم يا   َرسنييوًك  ها  ََأر َسيي نوا إاَن َرسنييولا ال َيي  إاَن ال َيياإافا  ييتن  :قَييالَ   إانَييهن َك يَها َ َ َرج 

 :قَييالَ   نَيَعييحل   :قين  ييتن  « آنْــَإ َوْحِشــي  » : َيَ َمييا َرآيا قَييالَ   َمَعهنييحل  َ ييَن قَييدام تن َع َييى َرسنييولا ال َييها 
يييرا  :قين  يييتن  «؟َأنْـــَإ قـَتَـْلـــَإ َحْمـــَزةَ » َم  ييين  األ  فـََهـــْل َتْســـَتِطيُع َأْن تـََُّي ـــَب » :قَيييالَ   َميييا بَيَ غَييي َ قَيييد  َكييياَن ما

يييتن  :قَيييالَ  «؟َوْجَهـــَك َعن ـــي  :قين  يييتن   َ َ يييرََ  منَسيييي  اَمةن ال َكيييَيابن    َيَ َميييا قنيييباَة َرسنيييولن ال َيييها   َ َ َرج 
ٌَ بايها مَح يبَقَ  يرنَجَن إاَن منَسيي  اَمَة َلَع دي  أَقي تين نييهن  َأنَكيا ا يتن َميَص النَياسا  :قَييالَ   أَلَت  يراها َمييا    َ َ َرج  ين  أَم  َ َكيياَن ما

ييَدارٍ  :قَييالَ   َكييانَ  َيير َبيتا  :قَييالَ   ثَيياإارن الييرَأ سا   َكأَنَييهن مَجَييمل أَو َران     َييإاَذا َرجنييمل قَيياإاحلل يفا ثَي  َمييةا جا    َيَرَمي تنييهن كا
ا َكتافَ  ييين  بيَييي   يَيي يييها َ يييَن َتَرَجيييت  ما َ ثَد  َن َريييارا َ َهيييَربَهن  :قَيييالَ   ي يييها  ََأَ يييعنَها بيَييي   ييين  األ  يييمل ما َوَوثَيييَت إالَي يييها َرجن

                                                                                                  
 (.مقاب ه :أه -تتانية تفيفة . ا بالهم ة الكسورق بعد- لن  يال كيا  :يقال  من نا ية أ د :أه)( 1)
 .ا ب  السرق والعانة و م (2)
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  .4572.رواه الب اره:  .باالَسي فا َعَ ى َ اَمتاها 

 ِمْن اْلِجَراِح يـَْوَم ُأُحدن  باب: َما َأَصاَب الن ِبي   -14

َضـُب الل ـِه َعلَـى قـَـْومن فـََعلُـوا اْشـَتد  غَ »: قَاَل: قَاَل َرسنولن ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1612
رين إاَن َربَاعاَيتايها  - بَِنِبي هِ  ينشا

 .«اْشـَتد  َغَضـُب الل ـِه َعلَـى رَُجـلن يـَْقتـُلُـُه َرُسـوُل الل ـِه ِفـي َسـِبيِل الل ـهِ  -(1)
  .4573.رواه الب اره: 

  .172.آل عمران: ال ِذيَن اْسَتَجابُوا ِلل ِه َوالر ُسولِ باب:  -15

: َلَما َأيَباَب َرسنوَل الَ ها  -1619 َها قَاَلت  َ  الَ هن َعني  َما َأيَبياَب ييَيو َ  أن نيٍد   َعن  َعاإاَشَة َر ا
عنوا قَاَل:  راكنوَن  َتاَم أَن  يَير جا ني هنحل  َسيبي عنوَن  «َمْن يَْذَهُب ِفي ِإْثرِِهْم »َوان َرَرَم َعن هن ال منش   َاني َتَدَب ما

ٍر َوالب بَييي رن   قَالَ رجًل  َ  اهللن َعني هنَما: َكاَن  ايهاحل  أَبنو َبك    .4577.رواه الب اره: . َر ا

َْحَزابُ  -16  باب: َغْزَوِة اْلَخْنَدِ   َوِهَي اَْ

يَيةل  َعين  َجياباٍر  -1681 َن ييَداا حَن فايرن   َيَعَرَ يت  كند  قَياَل: إانَيا ييَيو َ  اخل 
(2)  َ  َشيدايَدقل  َ َجياءنوا النَييخا

  :َن َداا   َيَقاَل يَةل َعَرَ ت  يفا اخل  ََجٍر  َولَباثي نَيا  «َأنَا نَاِزلس » َيَقالنوا: َ ياها كند  َ قَاَ  َوَب  ننهن َمع رنوبل كا مثن
يَيةا   َيَعياَل َكثايبًي  ََأَتيَي النَيخا   (3) اَثَلثََة أَيَاٍ  َك نَينوان َذَواقًي يَيَم. اال ماع يَوَل َ َهيَرَب يفا الكند  أَ  

(4)
.رواه  

  .4151الب اره: 
ييَيحلَ : .ومييا  احلييديج ييرََأِتا   يَييا َرسنييوَل ال َييها اإ ييَين  يا إاَن ال بَيي ييتا  : َيقن  ييتن  (5) أَو  أَ   م  رَأَي ييتن  : َيقن  ييتن كا

                                                                                                  
 .القد  من أسنانه :أه (1)
 .ق عة ت يظة :أه (2)
 .مردر ذاا ييوا (3)
  وقييد اتترييره 1359.وقييد  قييد  طييرم ميين احلييديج يف كتيياب اعهييال/ بيياب: ميين  ك ييحل بالفارسييية والرطانيية/  ييديج رقييحل ( 4)

 الرنف  نا مص ما  يه من ديالق  اإدق  ليا أممت احلديج لتتحل  اإد ه .
ا كثيبًي :ومنيه   شيبه باإلبيم ا ييحل  اليه ك يتماسي  :معىن اليه باليحل :وقيم  والعروم بالل   أما باليحل  ل معىن له  نا( 5)

 .و و الرمم الساإم مهيًل 
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د  ءل   َمييا َكيياَن يفا َذلاييَ  يَبييبي رل  اَشييي ئً  باييالَنخا  َييَيَكَت   (1) َوَعنَيياال  عان ييداه َشييعاريل  :قَالَييت    َ عان ييَدكا َشيي  
ييحَل يفا ال بينر َمييةا  َ  (2) ال َعنَيياَا َوَطَينَييت  الَشييعارَي َ ييَن َجَع  نَييا الَ ي  ئ ييتن النَييخا َ جا يي ن قَييد  ان َكَسييَر  مثن َوال َعجا

د َوا َثَيايفا َ األ  ل بينر َميةن بيَي  
أَن ييَت يَيا َرسنيوَل ال َيها َوَرجنييمل أَو    َيقنيحل    طنَعييدحلل يا  : َيقن  يتن   قَيد  َكيياَلت  أَن   َين َهيجَ  (3)

ْرَمــَة َوَل » :قَييالَ  «َكِثيــرس طَي ــبس » :قَييالَ    َيييََكر تن لَييهن  « َكــْم ُهــوَ » :قَييالَ   َرجنييَلنا  قُــْل َلَهــا َل تـَْنــزِْع اْلبـُ
َز ِمْن التـ نعوِر َحت ى آِتيَ  رنوَن َواأل َ  «ُقوُموا» : َيَقيالَ  «اْلُخبـْ رَأَ ايها   ن َريارن  َيَقياَ  ال منَهياجا  َيَ َميا َلَتيَم َع َيى ام 

َيي ا َجيياَء النَييخا   :قَييالَ  َن َرييارا َوَميين  َمَعهنييحل   َوحي  رايَن َواأل    نَيَعييحل   :قين  ييتن   َ ييم  َسييأََل َ  :قَالَييت    باال منَهيياجا
«اْدُخُلوا َوَل َتَضاَغطُوا» : َيَقالَ 

يَب َوجَي َعيمن َعَ ي ي (4) رن اخل نبي  سا يحلَ َ َجَعَم َيك  يرن ال بينر َميةَ   ها الَ ي  َو نَمد
َوالتَين يوَر  (5)

ن ييهن  َ يَين ييباعن   إاَذا َأَتييَي ما ييَياباها مثن ييَب َويَيغ ييرامن َ ييَن َشييباعنوا َوبَقاييَ   (6) َويينَقييردبن إاَن َأيب  ييرن اخل نبي  سا  َي َييحل  ييَييَبل  َيك 
ُهْم َمَجاَعةس فَِ ن  الن اَ، َأصَ   ُكِلي َهَذا َوَأْهِدي» :قَالَ   بَقاَيةل    .«ابـَتـْ

:  قَيييياَل: قَييييياَل النَييييخا   َعيييين  سنييييَ ي َماَن ب يييينا يبنييييَرٍل  -1681 ييييبَابا   َ نـََّْـــــُزوُهْم َوَل »ييَييييو َ  األ 
  .4159.رواه الب اره:  .«يـََُّْزونـََنا

:   : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1688 ُه َوْحــَدُه  َأَعــز  َل ِإلَــَه ِإل  الل ــ»َكيياَن يَيقنييولن
َْحَزاَب َوْحَدُه  َفاَل َشْيَء بـَْعَدهُ  َْ   .4114.رواه الب اره: . «ُجْنَدُه  َوَنَصَر َعْبَدُه  َوَغَلَب ا

َْحَزاِب  َوَمْخَرِجِه ِإَلى بَِني قـَُرْيظََة   باب: َمْرِجِع الن ِبي   -17 ِمْن اَْ
 َوُمَحاَصَرتِِه ِإي اُهمْ 

راهد َعييين  أَ  -1688 يييحلا َسيييع دا ب ييينا منَعييياٍذ    ا َسيييعايٍد اخل نيييد  يييمن قينَري ظَيييَة َع َيييى  نك  قَييياَل: نيَيييَبَل أَ  
                                                                                                  

 .   األنثى من ولد العب( 1)
يبيييم التتَ يييق ميين احلجيير العييروم يف احلجييياد و يي  يف األ  عهييا باييرَا مجالبينر َميية : القايييدر م  ًقييا و (: 1/357( .قييال ابيين األثييري )2)

  .واليمن
 (.و   ثلثة  أه احلجارق اليت  و ص ع يها القدر( )3)
 .أه ك  هايقوا( 4)
 (.يغ يها :أه( )5)
 (.يأتي ال يحل من الرمة :أه( )6)
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َن َرييارا:   ََأر َسييَم النَييخا   دا  قَيياَل لايف  ييجا يين  ال َمس  َيياٍر   َيَ َمييا َلنَييا ما ُقوُمــوا ِإلَــى »إاَن َسييع ٍد  َييأََ ى َع َييى محا
ييخا  «َهــُؤَلِء نـََزلُــوا َعَلــى ُحْكِمــكَ » َيَقيياَل:  «- َخْيــرُِكمْ  :أَو   - َســي دُِكمْ  تنييمن منَقييا اَ تَيهنحل   َوَ س   َيَقيياَل:  َيق 

  .4121.رواه الب اره:  .«ِبُحْكِم اْلَمِلكِ »َورنَ َا قَاَل:  «َقَضْيَإ ِبُحْكِم الل هِ »َذرَارايَيهنحل   قَاَل: 

َِاِت الر قَاعِ  -12  باب: َغْزَوِة 

ييَ  اهللن َعني هنَمييا:ب يينا َعب ييدا ال َييها  َعيين  َجييابارا  -1684 َ  َر ا َييو ما  أََن النَييخا ييَياباها يفا اخل  يَبييَ ى باَأيب 
. يفا َتب َوقا الَساباَعةا  َتب َوقا َذاتا الردقَاعا
  .4125.رواه الب اره:  (1)

د  َعيين  َأ ا منوَسييى  -1685 نَييا َمييَص النَييخا نَينَييا بَعاييريل يفا َتييباٍق َوحَن يي قَيياَل: َتَرج  ييَتةن نَيَفييٍر  بَييي  نن سا
َا  نَيع َتقابنيييهن   َيَنقابَيييت  أَق يييَدامنَنا  َونَقابَيييت  قَيييَدَماَه  َوَسيييَقَ ت  أَظ َفييياراه  وَكننَيييا نَي نيييف  َع َيييى أَر جن انَيييا اخل ايييرَ 

  . 4128.رواه الب اره: . « اَناَ سنمدَيت  َتب َوَق َذاتا الردقَاعا  لاَما كنَنا نَيع راتن مان  اخل اَراا َعَ ى أَر جن 

ما ب يينا َأ ا َ ث َمييَة  -1686 َيين  َشييهاَد َرسنييوَل ال َييها   (2)َعيين  َسييه  ييَييو َ  َذاتا الردقَيياعا   وََكيياَن  ا
: أََن طَاإاَفيييًة يَبيييَفت  َمَعيييهن َوطَاإاَفييةل واَجييياَه ال َعيييدنود  َيييو ما يَبييَ ى يَبيييَلَق اخل 
َ َ َريييَ ى باييياَليتا َمَعييي (3) َعيييًة  مثن هن رَك 

ييهاحل    َوأََم ييوا ألاَ اثَيبَييَت قَاإاًميي َ ان َرييَر نوا  ني فنسا ييَرد  َ َرييَ ى  مثن نت  َ َرييف وا واَجيياَه ال َعييدنود  َوَجيياَءت  ال َاإاَفييةن األ 
َ ثَيبَيييَت جالًسييي ييين  يَبيييَل اها  مثن َعيييَة الَييييتا بَقايَيييت  ما يييهاحل    اتاايييحل  الرَك  َني فنسا َ َسيييَ حَل تاايييحل . َوأََم يييوا ألا .رواه الب ييياره: مثن

4129.  

َ  اهللن َعني هنَما:َعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها  -1687 قابَيَم َع يٍد   َيَ َميا  أَنَهن َتبَا َمَص َرسنيولا ال َيها  َر ا
َو َيَفيَرَا  ال عاَهياها   َينَييَبَل َرسنيولن ال َيها قَيَفَم َمَعهن   ََأل رََكتي هنحل  ال َقاإاَ ةن يفا َواٍل َكثايريا  قَيَفَم َرسنولن الَ ها 

َتظا  وَن باالَشَجرا  َونَيَبَل َرسنولن الَ ها  :  الَناسن يفا ال عاَهاها َيس  َفهن. قَياَل َجيابارل َيا َسييي  َت َت َينرٍَق  َيَع َيَق تا
َمًة   َإاَذا َرسنولن الَ ها  َنا نَيو  َناهن   َنام  ئي  عنونَا َ جا َل   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  يَد  ؟ َجيالا :  َيإاَذا عان يَدهن أَع يرَا ا

                                                                                                  
ومييال تييري   ج هييحل بالرقيياعلكييو حل عرييبوا أر  :وقيييم  اسييحل جبييم  يييه بييياض ومحييرق :وقيييم  اسييحل شييجرق بنجييد ييييت تييا الغييبوق (1)

 .وا د إن أ ما تبو ان
ييو  ذات الرقياع. وقيد  وما يف الب اره  يو عين يبياحل بين تيوات عمين شيهد رسيول اهلل  -رمحه اهلل-كيا ذكر الرنف .( 2)

 . 7/422رجن احلا ن أن البهحل  نا  و أبوه توات بن جبري. وانظر الفتن: 
 .جتا ه :لواو  اء  يقالو بدل ا   و استقبال الش ء بالوجه (3)
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َقْظُإ َوُهـَو ِفـي يَـِدِه َصـْلتً » فـََقـاَل لِـي: َمـْن يَْمنَـعُـَك  (1) اِإن  َهَذا اْختَـَرَط َسْيِفي َوَأنَـا نَـائِمس  فَاْسـتَـيـْ
ْس  َِا َجاِل َ ملَ  يينَعا«ِمن ي  قـُْلُإ: الل ُه  فـََها ُهَو    .4135.رواه الب اره: . قاب هن َرسنولن الَ ها . مثن

(2)باب: َغْزَوِة بَِني اْلُمْصطَِلِق ِمْن ُخَزاَعَة َوِهَي َغْزَوُة اْلُمَرْيِسيعِ  -19
 

راَه  -1682 نَييييييا َمييييييَص َرسنييييييولا ال َييييييها  َعيييييين  َأ ا َسييييييعايٍد اخل نييييييد  يفا َتييييييب َوقا بَيييييي ا  قَيييييياَل: َتَرج 
ييي َ اقا   ََأيَبيييبي   يً ال منر  نَيييا ال عنب بَيييةن  اَنا َسيييبي  يييَتَدت  َعَ يي  َنا الندَسييياَء َواش  يييتَيَهيي  ييين  َسيييخ ا ال َعيييَربا   َاش  ما

نَيييا  (3) َببي  َوَأ  
ال َعييب َل 
نَييا أَن  نَيع ييبالَ  (4) ييأََلهن  َ َسييأَل َناهن َعيين   نَيع ييبالن َوَرسنييولن ال َييها  :َوقين  نَييا   ََأَرل  َ أَظ هنرانَييا قَيب ييَم أَن  َنس   بيَيي  

 .«َمــا َعَلــْيُكْم َأْن َل تـَْفَعلُــوا  َمــا ِمــْن َنَســَمةن َكائَِنــةن ِإلَــى يـَــْوِم اْلِقَياَمــِة ِإل  َوِهــَي َكائَِنــةس »َذلاييَ   َيَقيياَل: 
  .4138.رواه الب اره: 

 باب: َغْزَوِة أَْنَمارن  -81

َن َريياراهد  -1689 ييَ  اهللن َعني  َعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها األ  َ  هنَميياَر ا يفا َتييب َوقا  قَيياَل: رَأَي ييتن النَييخا
َ تاها  منتَيَوجدهً  َاٍر  ينَر د  َعَ ى رَا ا رااا  منَتَ ودعً  اأَ     .4145.رواه الب اره: . اقاَبَم ال َمش 

 باب: َغْزَوِة اْلُحَديِْبَيةِ  -81

  َوحَن ينن اَمَكَة  َوقَيد  َكياَن  َييت نن َمَكيَة  َيت ًيي قَاَل:  َيعند وَن أَني تنحل  ال َفت َن  َيت نَ  َعن  ال بَيرَاءا  -1681
د  نَييييا َمييييَص النَييييخا ييييَوانا ييَييييو َ  احل نَدي بايَييييةا  كن َعييييَة الرد   اإَييييًة  َواحل ندَ  نَيعنييييد  ال َفييييت َن بَييي  ييييرََق ما ييييرل  أَر بَييييَص َعش  ي بايَييييةن بائي 

َناَ ا  َينَيَب  
َ  َيَ حل  نَيتي رنك   ايَها َق  رًَق   َيبَي َ  (5) َ َلَعيا باإانَياٍء  َ  َذلاَ  النَيخا ََ َع َيى َشيفارياَ ا  مثن  َأَ َاَ يا  َ َج َي

ييَدَر ي   َ إانَيَهييا َأيب  ييَر بَعايييٍد  مثن َناَ ييا َتيي  َ يَبييَبهن  ايَهييا   َيتَيرَك  ييَمَة َوَلَعييا  مثن َ َمه  يين  َميياٍء  َيتَيَوَ ييَأ  مثن َنا ما ييئي  َنا َمييا شا

                                                                                                  
 .مس وًك  :بفتن أوله وبهحل أه (1)
 .الريسيص ماء لب  تباعة (2)
قييال   ويقييال ل مييرأق أيًهييا عييبب  وميينهحل ميين أنكيير أعييبب  ورجييم عييبب وأعييبب  عييىن  ك دو  لييه :أه -بفييتن الييباه-عييبب  (3)

 .يا من يدل عببًا ع ى عبب :الشاعر
 .اعماع تشية أن تبم الرأق و  رك يبت ال  يف الفر  عند  (4)
 . و استقاء مجيص ماء البئر (5)



  

 (548) 

  .4155 اره: .رواه البحَن نن َوراَكابَيَنا. 
ييييَوقل   َع اييييَ  النَييياسن ييَييييو َ  احل نَدي بايَيييةا َوَرسنييييولن ال َيييها  :قَيييالَ  َعييين  َجيييياباٍر . (95) َ يََدي يييها رَك  بيَيييي  

َ أَقي بَيَم النَيياسن حَن يَوهن  َهيا  مثن ني  ََ لَييي    يَييا َرسنيوَل ال َيها  :قَيالنوا « َمـا َلُكــمْ »:  َيَقياَل َرسنييولن ال َيها    َيتَيَوَ يأَ ما
َو ايَ . قَيالَ  يَربن إاكَ َميا سا رَك  يَوقا  َ َجَعيَم   النَيخ   َيَوَ يَص  :عان َدنَا َمياءل نَيتَيَوَ يأن بايها  َوكَ َنش  يَيَدهن سا الرَك 

ثَالا ال عنينونا  قَالَ  ا َأيَباباعاها َكَأم  َيابارٍ  (1).قال الراوه :َ َشرابي َنا َو َيَوَ أ نَا.  :ال َماءن يَيفنورن مان  بَي     : َيقن  تن عا
رََق مااإَةً  :قَالَ   َكحل  كنن تنحل  يَيو َمئايٍ  ََ َعش  اإََة أَل ٍف َلَكَفانَا  كنَنا مَخ    .4152.رواه الب اره:   .َلو  كنَنا ما

ََْ » يَيو َ  احل نَدي باَيةا: قَاَل: قَاَل لََنا َرسنولن الَ ها  َعن  َجاباٍر  -1681 ُر َأْهـِل ا  «ْر ِ َأنـُْتْم َخيـْ
رن ال يَيو َ  أَلََريي تنكنحل  َمَكاَن الَشَجرَقا.  اوَكنَنا أَل فً     .4154.رواه الب اره: َوأَر بَيَعمااإٍَة  َوَلو  كنن تن أنب را

يَيابا الَشيَجرَقا قَياَل: َكياَن َرسنيولن ال َيها َعن  سنَوي دا ب نا الني ع َميانا  -1688 ين  َأيب     وََكياَن ما
  .4175.رواه الب اره: أن نوا باَسوايٍق َ َلكنوه.  َوَأيب َيابنهن 

د َعييين  عنَميييَر ب ييينا اخلَ  َيييابا  -1688 يييرين َميييَص النَيييخا   َ َسيييأََلهن عنَميييرن ب ييينن لَيييي ًل  : أَنَيييهن َكييياَن َيسا
ٍء  َيَ حل  جيناب هن َرسنولن الَ ها  َ َسأََلهن  َيَ حل  جيناب هن  مثنَ اخلَ  َابا َعن  َش   َسيأََلهن  َي َيحل  جيناب يهن  َوقَياَل عنَميرن ب ينن    مثن

: َثكاَ ت َ  أنم  َ  اخلَ  َابا
يَا عنَمرن  نَيَبر تَ  (2)

َثَلَ  َميرَاٍت كنيم  َذلايَ  َك جينايبنيَ   قَياَل  َرسنوَل الَ ها  (3)
ييتن بَعاييرياه : َ َيرَك  عنَمييرن
يي (4) يي اماَ   َوَتشا َ  َيَقييَدم تن أََميياَ  ال منس  ييب تن أَن  مثن َ قينيير آنل  َ َمييا َنشا يتن أَن  يَين ييباَل يفا

ئ ييتن َرسنييوَل ال َييها  ايَاع ييتن يَبيياراتً  َ قينيير آنل  َوجا يييتن أَن  َيكنييوَن نيَييَبَل يفا : َلَقييد  َتشا ييرنخن  ا   َيقن  ييتن  َير 
ـــَة ُســـورَةس  َلِهـــ»َ َسيييَ م تن َعَ ي يييها   َيَقييياَل:  َل ـــْإ َعَلـــي  الل يـْ ـــِه َلَقـــْد أُْنزَِل ـــا طََلَعـــْإ َعَلْي َي َأَحـــبع ِإلَـــي  ِمم 

 ُْ َنا َلَ   َيت يً مثنَ قَيرَأَ:  «الش ْم   .4177 . .رواه الب اره: 1.الفتن: . امنباينً  اإانَا  َيَتي 

َورا ب نا َح َرَميَة  -1684 يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  ال ماس  يَص َعياَ  احل نَدي بايَيةا  قَياَل: َتيرََ  النَيخا   َر ا يفا باه 

                                                                                                  
 .و و سامل بن أ  اععد . (1)
 .و   ك مة  ستعمم وك يرال تا  قيقتها  الفقد -وبهحل مث سكون  بفتيت -الثكم  (2)
 .أه أحليت ع يه :بت فيف الباه وجيود  شديد ا (3)
 .ل عته ليمش  سريًعا :أه (4)
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ي َهيا باعنم  ني  يَرَ  ما َعرَهن َوَأ   َه َوَأش  َد  َفةا  قَيَ َد ا   رََق مااإًَة مان  َأيب َياباها   َيَ َما أََ ى َذا احل نَ يي  نًيَعش   ارٍَق  َوبَيَعيَج َعيي 
ي َاطا  َلهن مان  تنبَاَعَة  َوَساَر الَنخا   َش  َ َن َكياَن باغَيدايرا األ 

ننيهن  (1) مَجَعنيوا لَيَ   ا  قَياَل: إاَن قريًشيأَ َياهن َعيي 
ََ يييابايَ  امجننوًعييي   َوقَيييد  مَجَعنيييوا لَيييَ  األ 

يييحل  منَقيييا ا نوَك  َويَبيييال وَك َعييين  ال بَيي يييتا  َوَمييياناعنوَك.  َيَقييياَل:  (2) َو ن
ـــُؤَل » َِرَاِري  َه ـــاِلِهْم َو ـــى ِعَي ـــَرْوَن َأْن َأِميـــَل ِإَل ـــي   َأتـَ ـــا الن ـــاُ، َعَل ـــُدوَن َأْن َأِشـــيُروا َأيـعَه ِء ال ـــِذيَن يُرِي

نً  ِمـْن اْلُمْشـرِِكيَن  َوِإل  تـَرَْكنَـاُهْم  اَيُصدعونَا َعْن اْلبَـْيِإ  فَِ ْن يَْأتُونَا َكاَن الل ُه َعز  َوَجل  َقْد َقَطَع َعيـْ
ييدً  « (3)َمْحــُروبِينَ  ييَت َعاما ييٍر: يَييا َرسنييوَل ال َييها  َتَرج  َييَيا ال   اقَيياَل أَبنييو َبك  بَيي ييتا  َك  نرايييدن قَيت ييَم َأَ ييٍد َوَك  ا

ــى اْســِم الل ــهِ »َ يير َب َأَ ييٍد   َيتَيَوَجييه  لَييهن  َ َميين  يَبييَدنَا َعن ييهن قَا َي  نَيياهن. قَيياَل:  .رواه الب يياره:  .«اْمُضــوا َعَل
4178  4179.  

يَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعينا اب ينا  -1685 حل نَدي بايَييةا لاَيأ  ايَيهن باَفييَرٍس كياَن عان ييَد : أََن أَبياهن أَر َسييَ هن ييَيو َ  اَر ا
َن َرارا   َيَوَجَد َرسنوَل الَ ها  راه بايَيلاَ    َيَبايَيَعيهن َعب يدن  َرجنٍم مان  األ  يينَباياصن عان َد الَشيَجرَقا  َوعنَميرن َك يَيد 

َ َذَ َت إاَن ال َفَرسا  َ َجاَء باها إاَن عنَميَر  َوعنَميرن  يتَي  ئاحلن لا  قاتَيالا  الَ ها  مثن َيس 
بَيرَهن أََن َرسنيوَل ال َيها  (4)   َيَأت 

ييَ  الَيييتا يَيَتَيييَد ن يينبَيياياصن َت ييَت الَشييَجرَقا  قَيياَل:  َييان  ََ َق   َييَيَ َت َمَعييهن َ ييَن بَييايََص َرسنييوَل ال َييها    َ ها
َ حَل قَيب َم أَبايها.    .4186 اره: .رواه البالَناسن أََن اب َن عنَمَر َأس 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييدا ال َييها ب ييينا َأ ا أَو َس  -1686 د  َر ا ييَ  اع َتَميييَر   قَيياَل: كننَيييا َمييَص النَييخا  ا
يما  ين  أَ   يتينرنهن ما َ الَريَفا َوال َمير َوقا  َ كننَيا َنس  َنا َمَعهن  َوَسَعى بَي   َنا َمَعهن  َويَبَ ى َويَبَ يي  َمَكيَة َك  َ  َاَم َ  نف 

ٍء.  يبنهن َأَ دل باَش     .4188.رواه الب اره: ينرا

 

                                                                                                  
 .النهر الرغري :والغدير  اء احلديبية و مكان   ق (1)
تالفيت قيري  وبنيو احليار   :وقيال اليببري  والتيبيي  التجمييص   حل أ ياء من القارق انهموا إن ب  ليج يف حمياربتهحل قريًشيا (2)

ميين وكييان ذليي  أول إتييرا  بيي  ليييج    سييموا يومئييي األ ييابي   بين عبييد منييام بيين كنانيية وعهييم والقييارق ع ييى بيي  ليييج بيين بكيير
 .وكان بنو عبد ال  ت  حل اليين عقدوا   ف األ ابي  :قال الواقده . امة
 .واكسحل احلرب بفتيت    هو  ريت وحمروب  أه ماله   رب الرجم إذا س ت  ريبته :يقال  مس وب  :أه (3)
 .معناه ي بَ سل ه التا  :قال األيبمع  (4)
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ِِي قـََردَ  -88  باب: َغْزَوِة 

ْبَل َخْيبَـَر بَِثاَلثن  َوِهَي اْلََّْزَوُة ال ِتي َأَغاُروا َعَلى ِلَقاِح الن ِبي    قـَ
يييوَعا  -1687 َك  يييتن قَيب يييَم أَن  يينيييَؤذَ  َعييين  َسيييَ َمَة ب ييينا األ  نوَن  وََكانَيييت  لاَقيييا ن قَييياَل: َتَرج  َن باييياأل 
 َير َعى باياه قَيَرَل  َرسنولا الَ ها 

يَيت  لاَقيا ن  (1) قَاَل:  َيَ قاَي ا تنَل ل لاَعب دا الَرمح َنا ب ينا َعيو ٍم   َيَقياَل: أنتا
. َوذََكييَر احلَييدايَج با نولاييها َوقَييد   َيَقييَدَ .َرسنييولا ال َييها 

ييرا  (2) َ َرَجع نَييا َويينيير لا ن ا َوقَيياَل  ننَييا يفا آتا ها: قَيياَل: مثن
  .4194.رواه الب اره: َعَ ى نَاقَتاها َ َن َلَت  َنا ال َمدايَنَة.  َرسنولن الَ ها 

 باب: َغْزَوِة َخْيبَـرَ  -88

يوَعا  -1682 َك  د  َعن  َسَ َمَة ب نا األ  نَيا َميَص النَيخا ير نَا لَي قَياَل: َتَرج     َيَقياَل ي ًل إاَن َتي بَييَر  َ سا
َها ايييَ   ييين   ننَييي  يييماعنَنا ما ٍر: يَيييا َعيييامارن َأَك  نس  ييين  ال َقيييو  ا لاَعييياما يييمل ما َرجن
   َينَييييَبَل اَشييياعارً  وََكييياَن َعيييامارل رجيييًل  (3)

حَي دنو
(4) :  باال َقو  ا يَيقنولن

تَيييَديي َنا يييحَل لَيييو َك أَن يييَت َميييا ا    الَ هن
نَيييييييا   َيييييييات فار   ايييييييَداًء لَيييييييَ  َميييييييا أَبي َقيي 
نَييييييييييييييييييييا  َوأَل قايييييييييييييييييييَ   َسيييييييييييييييييييكايَنًة َعَ يي 

نَ ييييييييييييا ا َعَولن يييييييييَوباالرديَ   اييييييييييييييييييوا َعَ يي 

َنا  َوَك َ َريييييييييييييييييييييَدقي َنا َوَك يَبيييييييييييييييييييييَ يي 
نَييييييييييييا َق يييييييييييَداَ  إان  َكقَييي   َوثَيبديييييييييييت  األ 
نَييييييييييا يييييييييييَن بانَييييييييييا أَبَييي  إانَييييييييييا إاَذا يبا
(5) 

 

                                                                                                  
 .فانماء ع ى حنو يو  من الدينة  ا ي   بلل ت  (1)
 . 1299 قد  يف كتاب اعهال/ باب: من رأه العدو  نالد بأع ى يبو ه: يا يببا اه/  : .( 2)
و يو  ريغري  نيهية و يو  يا  قيد   «من  نيها  » :ويف رواية  من أمورك :أه  بالترغري مجص  نة «أيعنا من  نيا  » :قوله (3)

 .وديدت  يه ا اء
 . رب من الغناء  ساا به اإلبم: -بهحل أوله والد مهمود  -احلداء  (4)
 .أبينا الفرار :أه( 5)
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يوَعا  قَياَل:  «َهـَذا الس ـاِئُق َمـْن »:  َيَقاَل َرسنيولن ال َيها  َك  قَياَل  «يـَْرَحُمـُه الل ـهُ »قَيالنوا: َعيامارن ب ينن األ 
نَيييا َتي بَييييَر َ َيايَبييير نَا نحل  َ يييَن  تَيع تَينَيييا بايييها   َأَ َييي  َ ال َيييها  لَيييو َك أَم  : َوَجبَيييت  يَيييا نَيييخا ييين  ال َقيييو  ا يييمل ما َنا  َرجن َأيَبيييابَيتي 

َح َمَريةل َشييدايَدقل 
َسييى النَياسن َمَسيياَء ال يَيييو  ا الَييياه  نتاَيييت   مثنَ  (1) إاَن ال َييَه  َيَعيياَن  َيَتَيَهيا َع َييي هاحل    َيَ َمييا أَم 

قَيدنوا ناريَانًي قَيالنوا:  «َمـا َهـِذِه الن يـَراُن  َعلَـى َأي  َشـْيءن تُوِقـُدوَن »: َكثايريًَق   َيَقياَل النَيخا    اَعَ ي هاحل   أَو 
ــــى َأي  َلْحــــمن »اَل: َع َييييى حلَ ييييحٍل  قَيييي ييييَيةا  «َعَل ن سا قَييييالنوا: حلَ ييييحلا محننييييرا اإل ا

ــــا »: قَيييياَل النَييييخا   (2) َأْهرِيُقوَه
َِا َ » َيَقاَل َرجنمل: يَا َرسنوَل الَ ها  أَو  نينَهرايقنَها َونَيغ سا نَها  قَياَل:  «َواْكِسُروَها  َيَ َميا َ َرياَم ال َقيو  ن   «َأْو 

يريً  َكاَن َسيي فن َعيامارٍ  يصن ذنبَيابن َسيي فاها اَقرا يرابَهن  َويَير جا    َيتَينَياَوَل بايها َسياَا يَيهنيولاه  لاَيه 
(3)  َ  ََأيَبياَب َعي  

بَييةا  ن ييهن  قَيياَل:  َيَ َمييا قَيَف نييوا  قَيياَل َسييَ َمةن: َرآيا َرسنييولن ال َييها  (4)َعييامارٍ رنك  يييل بايَييداه   َ َميياَت ما َو نييَو آتا
: لَيهن  َيَداَك َأ ا َوأنمدي   َدَعمنيوا أََن َعيامارً قين  ي «؟َما لَـكَ »قَاَل:  َكـَذَب »: َ يباَط َعَم نيهن  قَياَل النَيخا   اتن

َْجــَرْيِن  ييبَيَعي ها  -َمــْن قَالَــُه  ِإن  لَــُه ََ َ إايب  ِإنـ ـُه َلَجاِهــدس ُمَجاِهـــدس  قَــل  َعَربِــي  َمَشــى ِبَهـــا  -َومَجَيييَص بيَيي  
َلهُ    .4196.رواه الب اره:  .«َنَشأَ ِبَها»: َويفا راَوايَةٍ  .«ِمثـْ

1689-  ٍَ َودَاَل  ننييا:  (5). َو َيَقييَدَ  يفا الَرييلقا.أَ َييى َتي بَيييَر لَييي ًل  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  أَنَيي
  .4197.رواه الب اره: ال منَقا اَ َة َوَسَ  الي رديََة.   َيَقَتَم الَنخا  

ييَعراهد َعيين  َأ ا منو  -1641 َش  ييَرَم النَيياسن  قَيياَل: َلَمييا َتييبَا َرسنييولن ال َييها  َسييى األ  َتي بَيييَر  َأش 
بَيييرن  َك إالَييَه إاَك ال َييهن   َيَقيياَل رَ  بَيييرن ال َييهن َأك  باريا: ال َييهن َأك  ييَوا َيهنحل  باييالَتك  : سنييولن ال َييها َع َييى َواٍل   َيَر َيعنييوا َأيب 

ــ (6)ْم اْربـَُعــوا َعَلــى َأنـُْفِســكُ »   َوُهــَو اَقرِيًبــ ا  ِإن ُكــْم تَــْدُعوَن َســِميعً اِإن ُكــْم َل تَــْدُعوَن َأَصــم  َوَل َغائًِب

                                                                                                  
 .حمرة أه جماعة :قال يف األيبم (1)
التأنَ وجود أبو موسيى  يحل أوليه و يو  -بالفتن-واألنَ   والشهور بكسر أوله وسكون ثانيه  بن أ  أويَ بفتيت اقاله  (2)

 . د الو شية
 .طرم سيفه :أه (3)
 .رأسها :أه (4)
 . 1315  369  243: اليج.انظر األ ( 5)
 .معناه كفوا أو ار قوا :وقيم  البموا شأنكحل وك  عج وا :أه (6)
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:َوأَنَا َت  َف َلابَةا َرسنولا الَ ها  «َمَعُكمْ  : َك َ يو َل َوَك قينيَوَق إاَك باال َيه ا  َيَقياَل يا    َ َسماَع ا َوأَنَيا أَقنيولن
ْن يَــا َعْبــَد الل ــ» ــْي : لَبَيي ييَ  يَييا َرسنييوَل ال َييها  قَيياَل:  «ِه بْــَن قـَ َأَل َأُدلعــَك َعَلــى َكِلَمــةن ِمــْن َكْنــزن ِمــْن  »قين  ييتن

«ُكُنوِز اْلَجن ِة 
: بَيَ ى يَا َرسنوَل ال َيها   َيَداَك َأ ا َوأنمدي   قَياَل:  (1) َة ِإل  بِالل ـهِ »قين  تن  .«َل َحـْوَل َوَل قـُـو 

  .4255 اره: .رواه الب

ما ب يييينا َسييييع ٍد الَسيييياعاداهد  -1641 ييييراكنوَن  : أََن َرسنييييوَل ال َييييها َعيييين  َسييييه  ييييَو َوال منش  ال تَيَقييييى  ن
يييَيابا   َييياقي َتتَي نوا   َيَ َميييا َمييياَل َرسنيييولن ال َيييها  يييَكرا احل   َويفا َأيب  َتيييرنوَن إاَن َعس  يييَكراها  َوَمييياَل اآل  إاَن َعس 

َ نحل  َشاَذًق َوَك  َاَذقً  جنمل َك يَدَعن رَ  َرسنولا الَ ها 
يبَأَ  (2) يرابينَها باَسيي فاها  َ قاييَم: َميا َأج  إاَك ا َيبَيَعَها َيه 

نَيا  (3) ما
بَأَ  نَلنل   َيَقاَل َرسنولن الَ ها  ين  ال َقي «َأَما ِإن ُه ِمـْن َأْهـِل الن ـارِ »: ال يَيو َ  َأَ دل َكَما َأج  :  َيَقياَل َرجنيمل ما و  ا

ييرََع َمَعييهن  قَيياَل: َ جنييراَ  الرَ  ييرََع َأس  بنهن  قَيياَل: َ َ ييرََ  َمَعييهن كنَ َمييا َوقَييَف َوقَييَف َمَعييهن  َوإاَذا َأس  جنييمن أَنَييا يَبييا ا
َ َتَاَميَم عَ اشديدً  اجنر  ً  يَيي يها  مثن َ ثَد  َر ضا َوذنبَابَيهن بيَي   َفهن باياأل  تَيع َجَم ال َميو َت   َيَوَ يَص َسييي   َيى َسيي فاها    َاس 

َسيهن  َ َ يرََ  الَرجنييمن إاَن َرسنيولا ال َيها  يَهدن أَنَيَ  َرسنييولن ال َيها  قَياَل:   َيَقتَيَم نَيف  َِاَ  » َيَقيياَل: َأش   «َوَمــا 
يييمن الَيييياه ذََكييير َت آناًفييي : أَنَيييا  اقَييياَل: الَرجن يييما النَيييارا   َيييَأع َظحَل النَييياسن َذلايييَ    َيقن  يييتن ييين  أَ   يييحل  بايييها  أَنَيييهن ما َلكن

يييراَ  جنر ً ييي َ جن يييتن يفا طََ بايييها  مثن َر ضا اشيييديدً  اَ َ َرج  يييَم َسيييي فاها يفا األ  يييتَيع َجَم ال َميييو َت   َيَوَ يييَص َنر     َاس 
َسيييهن.  َيَقييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َ َتَاَميييَم َعَ ي يييها  َيَقتَيييَم نَيف  يَيي يييها  مثن َ ثَد  ر ُجـــَل ِإن  ال»عان يييَد َذلايييَ :  َوذنبَابَيييهن بيَييي  

َل لَيَـْعَمــُل َعَمــَل َأْهــِل اْلَجن ــِة  ِفيَمــا يـَْبــُدو لِلن ــاِ،  َوُهــَو ِمــْن َأْهــِل الن ــاِر. َوِإن  الر ُجــَل لَيَـْعَمــُل َعَمــ
  .4252.رواه الب اره:  .«َأْهِل الن اِر  ِفيَما يـَْبُدو لِلن اِ،  َوُهَو ِمْن َأْهِل اْلَجن ةِ 

ِ ْن  (4)قُـْم يَـا فُـاَلُن »: قَياَل:  َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي يرََق  َويفا راَوايٍَة . -1648 فَـَأ

                                                                                                  
 .أجر قاإ ها مدتر كالكنب :أه (1)
وا يياء   مث إيا يبييفة  ييوم أه نسييمة  وبالفياء مث ييه ميا مل  ييت ط تييحل  مييا انفيرل عيين اعماعيية -بتشييديد العجمية-الشياذق ) (2)

  الشيياذ اخليار  والفيياذ النفييرل :وقييم  اليرال بالشيياذ والفياذ مييا كير ويبييغر :وقيييم  ه ك ي قيى شيييًئا إك قت يهوالعيىن أنيي   يهميا ل مبالغيية
 (. الثاي ا باع :وقيم  إا  عىن :وقيم
 .ما أت  :أه (3)
ََوا ايحلا  :باب/ كتاب القدر  رواية أترد  انظر الريين/  و بلل كما وقص مفسرًا يف. (4)   .6656 :  /ال َعَممن بااخل 



  

 (553) 

يَن بِالر ُجِل اْلَفاِجرِ    .4253.رواه الب اره:  .«َأن ُه َل يَْدُخُل اْلَجن َة ِإل  ُمْؤِمنس  ِإن  الل َه يـَُؤي ُد الد 

ييوَعا  -1648 َ َعيين  َسييَ َمَة ب يينا اأَلك   :  نييراب تن َ يير بًَة يفا َسيياقا  ييَييو َ  َتي بَيييَر   َأَ َيي ييتن النَييخا
َتَكي تينَها َ َن الَساَعةا.    .4256.رواه الب اره:  َينَيَفَج  ايها َثَلَ  نَيَفثَاٍت  َ َما اش 

1644-  ٍَ َ َتي بَيييييَر َوال َمداينَييييةا ثَييييَلَ   قَيييياَل: أَقَيييياَ  النَييييخا   َعيييين  أَنَيييي ييييىَن َعَ ي ييييها بيَيييي   لَيَيييياٍل يينبي 
 أَن  أََميَر باَرفاَيَة  َ َدَعو تن ال منس  اماَ  إاَن َولايَمتاها  َوَما َكاَن  ايَها مان  تنب ٍب َوَك حلَ يحٍل  َوَميا َكياَن  ايَهيا إاَك 

َن  باَلًك  َقايَط َوالَسيم  يَر َواأل  َهيا الَتم  يَ ت    َيأَل َقى َعَ يي  َن  َاعا  َيبنسا يَدد أنَمَهياتا  بااأل  ي امنوَن: إا    َيَقياَل ال منس 
ناَ   َوإان  ملَ  حَي   ييَدد أنَمَهيياتا ال منييؤ ما ييَ  إا   ناَ   أَو  َمييا َمَ َكييت   َايننييهن  قَييالنوا: إان  َ َجبَيَهييا َ ها َهييا ال منييؤ ما جنبي 

َا َمَ َكت   َايننهن.  َيَ َما ار َتََم َوطَأَ َ َا َت  َفهن     .4213.رواه الب اره: َوَمَد احل اَجاَب. َ هاَ   ا

َعيةا الندَسياءا ييَيو َ  َتي بَييَر   : أََن َرسنيوَل ال َيها َعن  َع ا د ب نا َأ ا طَالايٍت  -1645 نَيَهيى َعين  منتي 
َيةا.  ن سا ما حلننو ا احل نمنرا اإل ا   .4216.رواه الب اره: َوَعن  َأك 

َ  عنَمَر  َعنا اب نا  -1646 ا  قَاَل: َقَسحَل َرسنولن الَ ها  اهللن َعني هنَماَر ا َم   يَيو َ  َتي بَيَر لا  َفيَرسا َسيه 
مً  ما َسه    .4228.رواه الب اره: . اَولا رَاجا

د  َعن  َأ ا منوَسى  -1647 رايَن إالَي يها  قَاَل: بَيَ َغَنا َح رَ ن النَيخا نَيا منَهياجا َوحَن ينن بايال َيَمنا  َ َ َرج 
يين  قَيييو  أَنَيي ييَ  ما ييحٍل  يفا َثَلثَييٍة َومَخ سا َتييرن أَبنييو رن   َا أَبنييو بينيير َلَق  َواآل  ييَغرن نحل   َأَ ييدنإن ما   ا َوَأَتييَوانا يا أَنَييا َأيب 

نَييا َجع َفييَر ب ييَن َأ ا طَالاييتٍ  ََبَشييةا   َيَوا َيق  يي د بااحل  نَييا َسييفايَنتينَنا إاَن الَنَجاشا نَييا َسييفايَنًة   َأَل َقتي  نَييا َمَعييهن  َيرَكابي     َأََقم 
َنا مجيًعيي َ  (1) اَ ييَن قَييدام  نَييا النَييخا يين  النَيياسا يَيقنولنييوَن لَنَييا   َيَوا َيق  ييَ  ا ي تَييَتَن َتي بَيييَر  وََكيياَن أننَيياسل ما  - ا

ما الَسفايَنةا    َ ٍَ  َو ا َ -يَيع  ا ألا َاءن بان تن عنَمي  رَقا. َوَلَتَ ت  َأي  َناكنحل  باا  اج  َين  قَيداَ  َمَعنَيا  َع َيى  : َسبَيق   ا
د  َرييَة َدو  ا النَييخا يي د  ايييَمن  َ يياَجَر   َييَدَتَم عنَمييرن َع َييى  َ ف  دَاإاييرًَق  َوقَييد  َكانَييت  َ يياَجَرت  إاَن الَنَجاشا

َيياءن  : َأي  َيياَء: َميين  َ ييياها  قَالَييت  ييَ  رََأد َأي  َيياءن عان ييَدَ ا   َيَقيياَل عنَمييرن  ا َرييَة َوَأي  ٍَ  قَيياَل  َ ف  بان ييتن عنَمييي 

                                                                                                  
يًعيا   إاَن َرسنوَل ال َيها  : َيَقاَل َجع َفرل ( .َودَاَل يفا راَوايٍة: 1) َنا مجَا نَيا َمَعيهن  َ يَن قَيدام  قَاَميةا  َيأَقايمنوا َمَعنَيا.  َأََقم  نَيا  َوأََمَرنَيا بااإلا بَيَعثَينَيا َ يا  ن

 َ نَيا النَيخا يَهحلَ    َيَوا َيق  يَ  ا ي تَييَتَن َتي بَييَر   ََأس  َهيا :أَو  قَييالَ -لَنَيا   ا ني  َهيا َشييي ًئا  إاكَ  - ََأع  َانَيا ما ني  َوَميا َقَسييحَل أَلَ يٍد َتياَب َعين   َيييت نا َتي بَييَر ما
َد َمَعهن  إاكَ َأيب َياَب َسفايَنتاَنا َمَص َجع َفٍر َوَأيب َياباها  َقَسحَل َ نحل  َمَعهنحل    ( .3136. )رواه الب اره: لاَمن  َشها
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نن  رَقا   َييييَني  َناكنحل  بايييا  اج  َييياءن: نَيَعيييحل   قَييياَل: َسيييبَيق  رايَيييةن َ يييياها  قَالَيييت  َأي  يييَيةن َ يييياها  آل َبي  ََبشا : آحل  َأَ يييق   عنَميييرن
: َكييَل َوال َييها  كنن ييتنحل  َمييَص َرسنييولا ال َييها  باَرسنييولا ال َييها  ييَبت  َوقَالَييت  يين كنحل    َيَغها ين  عاييحلن َجيياإاَعكنحل     ما

ال بينَعيييَداءا  -أَو  يفا أَر ضا  -َويَعاييينن َجيييا اَ كنحل   وَكننَيييا يفا َلارا 
ََبَشيييةا  َوَذلايييَ  يفا ال َيييها َويفا  (1) ال بينَغَهييياءا بااحل 

يَربن َشيرَابً  ا  َوامي ن ال َيها َك أَط َعيحلن طََعاًميَرسنولاها    َوحَن ينن  َت لاَرسنيولا ال َيها َ يَن أَذ كنيَر َميا قين  ي اَوَك َأش 
د  َييامن  َوَسييَأذ كنرن َذلاييَ  لا نَييخا ييأَلنهن  َوال َيي كننَييا نينييؤ َذد َوخنن يييابن َوَك أَداييي ن َوَأس  ها َك َأك 

َوَك أَدايييدن َعَ ي ييها.  (2)
َ ال َييها إاَن عنَمييَر قَيياَل َكييَيا َو   َيَ َمييا َجيياَء النَييخا   : يَييا نَييخا ــُه »َكييَيا  قَيياَل: قَالَييت  ــِإ َل :  «َفَمــا قـُْل قَالَييت 

ــُتْم »قين  ييتن لَييهن: َكييَيا وََكييَيا قَيياَل:  َْصــَحابِِه ِهْجــَرةس َواِحــَدةس  َوَلُكــْم َأنـْ َْ بِــَأَحق  بِــي ِمــْنُكْم  َولَــُه َوَِ لَــْي
  .4235 4231.رواه الب اره:  .«َأْهَل الس ِفيَنِة ِهْجَرتَانِ 

ــاْلُقْرآِن »: قَيياَل النَييخا  قَيياَل:  َوَعن ييهن  -1642 َْشــَعرِي يَن ِب َْ ــِة ا َْعــِرُف َأْصــَواَت رُفْـَق ِإن ــي ََ
َمنَـازَِلُهْم ِحيَن يَْدُخُلوَن بِالل ْيِل  َوَأْعِرُف َمَنازَِلُهْم ِمْن َأْصَواتِِهْم بِاْلُقْرآِن بِالل ْيِل  َوِإْن ُكْنـُإ لَـْم َأَر 

َِا َلِقــــَي اْلَخْيــــلَ  ِحــــيَن نـََزلُــــوا بِالنـ َهــــاِر  ُهْم َحِكــــيمس  ِإ قَــــاَل َلُهــــْم: ِإن   - اْلَعــــُدو  أَو  قَيييياَل:  - َوِمــــنـْ
  .4232.رواه الب اره:  .«َأْصَحاِبي يَْأُمُروَنُكْم َأْن تـَْنظُُروُهمْ 

د  َوَعن يييهن  -1649 َنا َع َيييى النَيييخا يييحل  بَيع يييَد أَن  ا ي تَيييَتَن َتي بَييييَر  َيَقَسيييحَل لَ  قَييياَل: قَيييدام  نَيييا  وملَ  يَيق سا
َرنَا.  َهد  ال َفت َن َتيي  ََ ٍد ملَ  َيش    .4233.رواه الب اره: ألا

بايَم  قَاَل:  نَريي رََق .َعن  َأ ا  (96) نَيا ال بَيَقيَر َواإلا َنا َتي بَيَر وملَ  نَيغ َنحل  َذَ ًبا َوكَ  اَهًة  إاَ َيا َتنام  ا ي َتَتي 
َواإاَط  مثنَ  َعحلل   هإاَن َوالا   ان َريَر ي َنا َميَص َرسنيولا ال َيها َوال َمَتاَع َواحلَ  يد  ال قنيَرد  َوَمَعيهن َعب يدل لَيهن يينَقيالن لَيهن ما

يييَدا يييَم َرسنيييولا ال َيييها  هن لَيييهن َأَ يييدن بَييي ا أَ   يييَو حَينيييط  َر   َنَميييا  ن حلل َعييياإارل َ يييَن  الهديييَبابا   َيبَييي  إاذ  َجييياَءهن َسيييه 
 يبـَلَـى َوالـ ِذك نـَْفِسـ» : َيَقياَل َرسنيولن ال َيها   َ نايئًيا لَيهن الَشيَهاَلقن  :   َيَقياَل النَياسن َأيَباَب َذلاَ  ال َعب دَ 

َها اْلَمَقاِسـُم لََتْشـَتِعُل َعلَ  . «اْيـِه نَـارً بَِيِدِه  ِإن  الش ْمَلَة ال ِتى َأَصابـََها يـَْوَم َخْيبَـَر ِمَن اْلَمََّانِِم َلْم ُتِصبـْ

                                                                                                  
 .حل ونسبهحل ولينهحل لبعد ليار  أه احلبشة (1)
 .أميم :أه (2)
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يَن َ َجاَء َرجنمل  ا  يَص َذلايَ  ما يرَاكٍ   النَيخد َ  يَا ا   َيَقيالَ  (1)باشا يرَاَك   كنن يتن َأيَبيب تنهن.  ءل    َ يَيا َشي :أَو  باشا
  .4234.رواه الب اره:  . «َأْو ِشَراَكاِن ِمْن نَارن  ِشَرا س » : َيَقاَل َرسنولن الَ ها 

(2)باب: ُعْمَرِة اْلَقَضاءِ  -84
 

ييَ  اهللن َعني هنَمييا َعبَيياسٍ  َعيينا اب يينا  -1651 َييا  قَيياَل:  َيييَبَوَ  النَييخا   َر ا َمي منونَييَة َو نييَو حمن ييرا ل  َوبيَييىَن تا
  .4258.رواه الب اره: َو نَو َ َللل  َوَماَ ت  باَسراَم. 

 باب: َغْزَوِة ُمْؤتََة ِمْن َأْرِ  الش ْأمِ  -85

َ  اهللن عَ َعن  َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر  -1651 يفا َتيب َوقا منؤ  َيَة َدي يَد  قَياَل: أََميَر َرسنيولن ال َيها  ني هنَماَر ا
. «ِإْن قُِتَل زَْيدس َفَجْعَفرس  َوِإْن قُتِـَل َجْعَفـرس فـََعْبـُد الل ـِه بْـُن َرَواَحـةَ »: ب َن َ اراثََة   َيَقاَل َرسنولن الَ ها 

نَاهن يفا ال َقتي  َييى  قَيياَل اب يينن عنَمييَر: كنن ييتن  ايييهاحل  يفا  ا  ييَ  ال غَييب وَ  ييَنا َجع َفييَر ب ييَن َأ ا طَالاييٍت   َيَوَجييد  قا   َال َتَمس 
نَا َما يفا َجَسداها باه عً  َيٍة.  اَوَوَجد  عاَ   مان  طَع َنٍة َوَرم    .4261.رواه الب اره: َو اس 

َنةَ ُأَساَمَة ْبَن زَْيدن إَِلى اْلُحُرقَاِت ِمْن ُجهَ  باب: بـَْعِث الن ِبي   -86 (3)يـْ
 

َ  اهللن َعني هنَماَعن  أنَساَمَة ب َن َدي ٍد  -1658 َنا  قَاَل: بَيَعثَينَيا َرسنيولن ال َيها  َر ا إاَن احل نَرقَيةا  َ َريَبي 
َن َرييارا رجيًل  يين  األ  ييتن أَنَيا َوَرجنييمل ما نَييا نحل   َوحلَاق  ييَناهن قَيياَل: َك إالَييهَ  ال َقيو َ   َيَهَبم  ييني هنحل    َيَ َمييا َتشا إاَك ال َييهن   ما

َن َرييياراه   َ َكيييَف األ 
(4)  َ َنا بَي َيييَ  النَيييخا يَـــا ُأَســـاَمُة  » َيَقييياَل:  َ  ََعن تنيييهن بارنحم اييي  َ يييَن قَيتَي  تنيييهن   َيَ َميييا قَيييدام 

ــَه ِإل  الل ــُه  : َكيياَن منتَيَعييودذً  «َأقـَتَـْلَتــُه بـَْعــَد َمــا َقــاَل َل ِإَل رنَ ييا  َ ييَن َمَنَيي ييتن َأيد ملَ    َ َمييا دَاَل ينَكرد اقين  ييتن
 . َ م تن قَيب َم َذلاَ  ال يَيو  ا   .4269.رواه الب اره: َأكنن  َأس 

يوَعا  َعن  َسَ َمَة ب نا  -1658 َك  د قَياَل:  األ  يتن  ايَميا   َسيب َص َتيَبَواتٍ  َتيَبو تن َميَص النَيخا َوَتَرج 
                                                                                                  

 .الشراك أ د سيور النعم اليت  كون ع ى وجهه( 1)
 كأ ييا   وحيتمييم أ ييا ييييت بيييل  لكييو حل اعتمييروا بعييد ا  أه مييا يف الكتيياب اليييه ايبيي  يوا ع يييه باحلديبييية :أو القهييية (2)

 .عوض عنها وإن مل جتت
 .قباإم منهحل   د ا احلرقةاو  :احلرقات من جهينة (3)
 . رك :أه (4)
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يَيبي َعجن مان  ال بينعنو ا 
َص َتيَبَواتٍ  (1) يرٍ    اس  نَيا أَبنيو َبك  نَيا أنَسياَمةن   َميرًَق َعَ يي  يَ  اهللن َعني هنَميا َوَميرًَق َعَ يي  .رواه . َر ا

  .4275الب اره: 

 باب: َغْزَوِة اْلَفْتِح ِفي رََمَضانَ  -87

ييَ  اهللن َعني هنَمييا:َعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -1654 َ  َر ا يين  ال َمداي أََن النَييخا نَييةا َوَمَعييهن َتييرََ  يفا َرَمَهيياَن ما
يين   ييَو َوَميين  َمَعييهن ما ييها ال َمداينَييَة  َ َسيياَر  ن َدما يين  َمق  ييٍف ما ييناَ  َونار   َعَشييرَقن آَكٍم  َوَذلاييَ  َع َييى رَأ سا مَثَييانا سا

ييي اماَ  إاَن َمَكيييَة  َيرنيييو ن َوَيرنيييومنوَن  َ يييَن بَي َيييَ  ال َكداييييَد  يييَفاَن َوقندَ  -ال منس  َ عنس  يييَو َمييياءل بيَييي   دٍ ي يييَو ن
(2)- 

  .4276.رواه الب اره: أَ  َ َر َوأَ  َ رنوا. 

َ  اهللن َعني هنَماوَعن هن  -1655 ٍ  َوالنَياسن حن َت افنيوَن   قَاَل: َترََ  الَنخا   َر ا يفا َرَمَهياَن إاَن  ننَيي  
ين  لَينَبٍ  َ تايها  َلَعيا باإانَياٍء ما تَيَود َعَ ى رَا ا  - َيَوَ يَعهن َع َيى رَاَ تايها  - أَو  َمياءٍ  - َ َراإاحلل َومنف  ارل   َيَ َما اس 

َ تاها  : أَ   ارنوا.  -أَو  َعَ ى رَا ا   .4277.رواه الب اره: مثنَ َنَظَر إاَن الَناسا   َيَقاَل ال منف  ارنوَن لا ر َوا ا

 الر ايََة يـَْوَم اْلَفْتِح  باب: أَْيَن رََكَز الن ِبيع  -82

ييَ  اهللن َعني هنَميياب يينا اليييب بَيري ا  َعيين  عنيير َوقَ  -1656 َعيياَ  ال َفيييت نا   قَييياَل: َلَمييا َسيياَر َرسنيييولن ال َييها  َر ا
َبَييَر ا َيبَيَ َ  َذلاَ  قريشً  يبَاٍ  َوبنيَدي من ب ينن َور قَياَء  يَي  َتماسنيوَن اخل  َياَن ب نن َ ر ٍب َوَ كاييحلن ب ينن  ا   َترََ  أَبنو سنف 
ييرَانا   َييإاَذا  نييحل  باناييريَاٍن َكأَنَيَهييا ناييريَانن َعَر َييَة     َييَعيين  َرسنييولا ال َييها  ييرينوَن َ ييَن أَ َيييو ا َمييَر الَظه  أَقي بَي نوا َيسا

يرٍو  َياَن: َما َ ياها  َلَكأَنَيَها ناريَانن َعَرَ َة   َيَقاَل بنيَدي من ب ينن َور قَياَء: نايريَانن بَي ا َعم   َيَقياَل أَبنيو   َيَقاَل أَبنو سنف 
يَ  يين  َ ييَرسا َرسنيولا ال َييها سنيف  يين  َذلايَ    َيييَرآ نحل  نَيياسل ما ييرلو أَقَييم  ما  َييَأل رَكنو نحل   ََأَتييينو نحل    َييأَ َيو ا  اَن: َعم 

: تااحل  َرسنوَل ال َيها  َياَن   َيَ َميا َسياَر قَياَل لا  َعبَياسا يَ حَل أَبنيو سنيف  ْْ َأبَـا ُسـْفَياَن ِعْنـَد َحطْـِم »   ََأس  اْحـِب
د  «ِل  َحت ــى يـَْنظُــَر ِإَلــى اْلُمْســِلِمينَ اْلَخْيــ   َكتايبَييةً  َ َيَبَسييهن ال َعبَيياسن  َ َجَع َييت  ال َقَباإاييمن َمنيير  َمييَص النَييخا

َياَن  َ َمييَرت  َكتايبَييةل  قَيياَل: يَييا َعبَيياسن  َميين  َ ييياها  قَيياَل: َ ييياها تاَفييارن  قَيياَل: َمييا يا   َكتايبَييًة َع َييى َأ ا سنييف 
ث يييَم َذلايييَ   َوَميييَرت  َولا  يييَيميٍ    َيَقييياَل ما َ َميييَرت  َسيييع دن ب ييينن  ن ث يييَم َذلايييَ   مثن نَيييةن   َيَقييياَل ما َ َميييَرت  جنَهيي   غاَفييياَر  مثن

                                                                                                  
 .أه جيهب اعيوشيبعج البعو :  (1)
 .مو ص معروم ب  مكة والدينة (2)
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َن   ثي َ َهييا  قَيياَل: َميين  َ ييياها  قَيياَل: َ ييؤنَكءا األ  ث ييَم َذلاييَ   َ ييَن أَقي بَي َييت  َكتايبَييةل ملَ  ييَييَر ما ارن  َرييسنييَ ي حلن   َيَقيياَل ما
َياَن  ال يَييو َ  ييَيو  ن ال مَ    َيَميةا  ال يَييو َ  َعَ ي هاحل  َسع دن ب نن عنَباَلَق َمَعهن الرَايَةن   َيَقاَل َسع دن ب نن عنَباَلَق: يَا أَبَيا سنيف 

َ َجييياَءت   َمارا. مثن َياَن: يَيييا َعبَييياسن  َ بَيييَيا ييَيييو  ن الييييد يييَتَيم  ال َكع بَيييةن.  َيَقييياَل أَبنيييو سنيييف  يييَ  أَقَيييم     نس  َكتايبَيييةل  َو ا
د   ايهاحل  َرسنيولن ال َيها  (1)ال َكَتاإاتا  يَيابنهن  َورَايَيةن النَيخا َميَص اليب بَيري ا ب ينا ال َعيَوا ا   َيَ َميا َميَر َرسنيولن  َوَأيب 

َياَن قَيياَل: َأملَ   َيع  َييحل  َمييا قَيياَل َسييع دن ب يينن عنبَيياَلَق  قَيياَل: ال َييها  ــاَل » باييَأ ا سنييف  ــا َق قَيياَل: َكييَيا وََكييَيا  «َم
قَياَل:  «َكَذَب َسْعدس  َوَلِكـْن َهـَذا يـَـْومس يـَُعظـ ُم الل ـُه ِفيـِه اْلَكْعبَـَة  َويـَـْومس ُتْكَسـى ِفيـِه اْلَكْعبَـةُ » َيَقاَل: 

.  َيَقياَل ال َعبَيياسن لا ييب بَيري ا  َوأََميَر َرسنييولن ال َييها  جنونا : يَيا أَبَييا َعب ييدا ال َيها  َ ييا  ننَييا أََمييَرَك أَن   ينر َكيَب رَايَيتنييهن بايياحلَ 
ييَب الرَايَييَة  قَيياَل: َوأََمييَر َرسنييولن ال َييها  َرسنييولن ال َييها  يين   أَن   َير كن تنَم ما َمئاييٍي َتالاييَد ب ييَن ال َولايييدا أَن  يَييد  يَيو 

ييين  َكيييَداٍء  َوَلَتيييَم النَيييخا   ييي أَع  َيييى َمَكيييَة ما يييَدا   َيقنتايييَم ما ييين  كن َمئايييٍي  ن  َتي يييما َتالايييدا ب ييينا ال َولاييييدا ما يَيو 
راه . َعرا  وَكنر دن ب نن جاباٍر ال فاه  َش  :  نبَيي  ن ب نن األ  َرجنَلنا
(2)

  .4285.رواه الب اره:  

َ   َيييت نا َمَكييَة َع َييى نَاقَ  قَيياَل: رَأَي ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا منَغَفييٍم  -1657 تاييها ييَييو 
رَأن سنورََق ال َفت نا يينَرجدصن  َوقَاَل: َو نَو يَيق 
.رواه الب ياره: َلو َك أَن  جَي َتماَص النَياسن َ يو يا َلَرَجع يتن َكَميا َرَجيَص.  (3)

4281.  

يعنوٍل  -1652 ال بَيي يتا  َمَكيَة ييَيو َ  ال َفيت نا  َوَ يو لَ  قَياَل: َلَتيَم النَيخا   َعين  َعب يدا ال َيها ب ينا َمس 
يت وَن َوَثَلمثنااإَييةا ننرنيٍت  سا
(4)  : (5)َجــاَء اْلَحــقع َوَزَهــَق اْلَباِطــلُ »َ َجَعييَم َي  عننينَهييا باعنيوٍل يفا يَييداها َويَيقنيولن

 
   .4287 . .رواه الب اره: 49.سبأ:  «َجاَء اْلَحقع َوَما يـُْبِدُ  اْلَباِطُل َوَما يُِعيدُ    81.اإلسراء: 

                                                                                                  
 .   اعيوش اجملتمعة اليت ك  نتشر (1)
. ا ييي. ولكيين آتيير احلييديج مويبييول  وقييد  ومل أره يف شيي ء ميين ال ييرا عيين عييروق مويبييوًك  . يييا  ييديج مرسييم  قييال احلييا ن:( 2)

  وانظر كل  احلا ن ع ى الرسم والويبول من  يا 1277 :  /يف كتاب اعهال هال رم الويبول من -رمحه اهلل-كرر الرنف 
  .8/6يف الفتن:  احلديج

(. وظيا ر يبينيص الرينف  يالف 8/14. )انظير الفيتن: عين عبيد اهلل بين مغفيم  القاإم  و معاوية بن قرق راوه احلديج.( 3)
 ذل  .

 .و   احلجارق اليت كانوا ييكون ع يها  د األنرابوا  :بهمت  وبفتن مث سكون (4)
 .و   استعارق  والب وا اخلرو       :أه (5)
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 باب -89

راو ب نا َس اَمَة  -1659 َاٍء َ َيَر النَياسا  َعن  َعم  يَأ ننحل :  (1)قَاَل: كنَنا  ا بَيانن  َيَنس  وََكياَن َ نير  بانَيا الر ك 
ى ال َييهن و َ ييَمييا لا نَيياسا  َمييا لا نَيياسا  َمييا َ ييَيا الَرجنييمن   َييَيقنولنييوَن: ييَييب عنحلن أََن ال َييَه أَر َسييَ هن  أَو َ ييى إالَي ييها  أَو  أَ 

َفيينن َذلاييَ  ال َكييَلَ   وََكَأَ َييا يينَقيير   باَكييَيا  َ كنن ييتن َأ  
راه  وََكانَييت  ال َعييَربن  َي َييَو ن  (2) يفا يَبييد 

ييَلماهاحل   (3) باإاس 
؟ يَبييالاال   َيَ َمييا ييَو نَييخا َمييهن   َإانَييهن إان  َظَهييَر َع َييي هاحل   َيهن يييما   ال َفييت َن   َييَيقنولنييوَن: ا ي رنكنييوهن َوقَيو  َكانَييت  َوقي َعييةن أَ  

َلماهاحل   َوبََدرَ  ال َفت نا  بَاَلَر كنم  قَيو  ٍ  باإاس 
ين   (4) ئ يتنكنحل  َوال َيها ما َلماهاحل    َيَ َما قَيداَ   قَياَل: جا َأ ا قَيو ما  باإاس 

د  َة َكـَذا ِفـي ِحـيِن َكـَذا  َصلعوا َصاَلَة َكَذا ِفي ِحيِن َكـَذا  َوَصـلعوا َصـاَل »   َيَقاَل: ا قً  عان دا الَنخا
ِ ْن َأَحـدُُكْم  َوْليَــُؤم ُكْم َأْكثـَـرُُكْم قـُْرآنًـ ـَؤ َِا َحَضَرْت الص ـاَلُة فـَْليـُ ثَييَر  «افَِ   َيَنظَيرنوا  َي َيحل  َيكنين  َأَ يدل َأك 

َ أَي ييدايهاحل   وَ  اقينر آنًيي بَييانا   َيَقييَدمنويا بيَيي   يين  الر ك  يي د  لاَمييا كنن ييتن أَ َيَ َقييى ما ييناَ   ما ييت  أَو  َسييب صا سا أَنَييا اب يينن سا
تن  َيَقَ َرييت  َعيي د  وََكانَييت  َع َييَ  بينيير َلقل  كنن ييتن إاَذا َسيييَجد 
: َأَك  ينَغ  ييوا َعنَيييا  (5) َيي د يين  احل  يييرَأَقل ما  َيَقالَييت  ام 

يًرييي يييتَيَرو ا  َيَق َعنيييوا يا َقما يييَت قَييياراإاكنحل    َاش  ٍء  يَ  (6) ااس  يييتن باَشييي   . َ َميييا َ را   ييييصا ييي  بايييَيلاَ  ال َقما .رواه َر ا
  .4352الب اره: 

ِْ َأْعَجَبْتُكْم َكثْـَرُتُكمْ  باب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى: -81  َويـَْوَم ُحنَـْينن ِإ
  .27 -25.التوبة: َغُفورس رَِحيمس  :ِإَلى

ييَ  اهللن َعني هنَمياَعين  َعب يدا ال َييها ب ينا َأ ا أَو َس  -1661 اَن بايَييداها َ ير بَةل  قَيياَل:  نيرابي تينَها َمييَص أَنَييهن َكي َر ا
د  ٍ.  الَنخا   .4314.رواه الب اره: يَيو َ   ننَي  

                                                                                                  
 . شا حل :أه (1)
 .يثبت :أه (2)
 .أرال  ت و   ييم إ دد التاءين ختفيًفا   نتظر :أه (3)
 أه: سبق. (4)
 .انقبة وار فص :أه (5)
 . ر وه مث تاطوه :أه (6)
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 باب: َغْزَوِة َأْوطَا،ن  -81

ٍر َع َييى َجييي ٍ   قَياَل: َلَمييا  َييرََ  النَييخا   َعين  َأ ا منوَسييى  -1661 ٍ بَيَعيَج أَبَييا َعياما ماين   ننَييي  
يَيابَهن  قَياَل أَبنيو منوَسيى: َوبَيَعثَي ا َميَص إاَن أَو طَياٍس   َي َ  قايَ  لنَري يَد ب يَن الرديَمةا   َيقنتايَم لنَري يدل َوَ يَبَ  ال َيهن َأيب 

َبتاييها   َاني تَيَهي ييتن إا  حٍل  َأَثي َبتَييهن يفا رنك  َبتاييها  َرَميياهن جنَشييما ؟ باَسييه  ييَ  أَبنييو َعيياماٍر يفا رنك  ٍر   َيرنما : لَي ييها  َيقن  ييَأ ا َعيياما تن
تنييهن  ق  تن لَييهن  َيَ يا  يَييا َعييحلد َميين  َرَميياَك   ََأَشيياَر إاَن َأ ا منوَسييى   َيَقيياَل: َذاَك قَييا ا ا  الَييياه َرَمييايا   َيَقَرييد 

نَيييا َ ييي تَيَ ف  يا   َأَك  َيث بنيييتن  َ َكيييَف   َات  يييَتي  ا ر   َيَ َميييا َرآيا َوَن   َا َيبَيع تنيييهن َوَجَع  يييتن أَقنيييولن لَيييهن: َأَك َ س  بَيتَي  
حَل   َينَيَبع تن  َبَ   قَاَل:  َان باع  َ َيا الَسه  ٍر: قَيَتَم الَ هن يَبا ا َ ا َعاما َ قين  تن ألا ن يهن باالَسي فا  َيَقتَي  تنهن  مثن هن  َينَييبَا ما

ال َميياءن 
(1)  َ يي   أَق ييرا   النَييخا . وَ  قَيياَل: يَييا اب ييَن َأتا ييتَيغ فار  يا ٍر الَسييَلَ   َوقنييم  لَييهن: اس  َ َف ا أَبنييو َعيياما ييَت   اس 

ييريً  د  اَع َييى النَيياسا  َ َمكنييَج َيسا َ َميياَت   َيَرَجع ييتن  َييَدَت  تن َع َييى النَييخا يفا بَيي تاييها َع َييى َسييرايٍر منر َمييٍم  مثن
ََرانَيي بَير  نييهن خبا ييراها َوَجن بَيي ييها   ََأت  ٍر  َوقَيياَل: قنييم  لَييهن: َوَعَ ي ييها  اييرَاشل  قَييد  أَثيَييَر راَمييالن الَسييرايرا باَظه  ا َوَتييَرا َأ ا َعيياما

َ َرَ َص يََدي ها   َيَقياَل:  َاٍء  َيتَيَوَ َأ  مثن تَيغ فار  يا  َ َدَعا  ا َورَأَي يتن بَييَياَض  «الل ُهم  اْغِفْر ِلُعبَـْيدن َأبِـي َعـاِمرن »اس 
َ قَييياَل:  ـــْوَم اْلِقَياَمـــِة »إاب  َي يييها  مثن ـــْوَ  َكِثيـــرن ِمـــْن َخْلِقـــَك ِمـــْن الن ـــا،ِ الل ُهـــم  اْجَعْلـــُه يـَ : َويا  «فـَ  َيقن  يييتن
تَيغ فار    َيَقاَل:  َِنـَْبُه  َوَأْدِخْلهُ » َاس  ْن  يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمـْدَخاًل  الل ُهم  اْغِفْر ِلَعْبِد الل ِه ْبِن قـَْي

. «اَكرِيًمـ (2)
  .4323.رواه الب اره: 

 َشو الن َسَنَة َثَمانن َغْزَوِة الط اِئِف ِفي  :بَاب -88

: َلَتيَم َع َيَ  النَيخا   -1668 َها قَالَيت  َ  الَ هن َعني  َوعان يداه حنَنَيجل  َ َسيماع تنهن  َعن  أن د َسَ َمَة َر ا
 َيَعَ ي ييَ  باابي نَييةا  ااإاَف َتييدً يَيقنيولن لاَعب ييدا ال َييها ب ينا َأ ا أنَميَييَة: يَييا َعب يَد ال َييها  أَرَأَي ييَت إان   َييَتَن ال َييهن َع َييي كنحل  ال َي

بارن باَثَمياٍن َوقَياَل النَيخا   بايمن بايَأر بٍَص َو نيد  .رواه الب ياره:  .«َل يَـْدُخَلن  َهـُؤَلِء َعلَـْيُكن  »: َتي َلَن  َإانَيَهيا  ينق 
4324.  

يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا ال َيها ب ينا عنَميَر  -1668 ال َياإاَف   َ ايَبيَر َرسنيولن ال َيها  قَياَل: َلَميا َر ا

                                                                                                  
 .ار فص وظهر :أه (1)
 .مكانًا يدت ون  يه :أه (2)
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يني هنحل  شييئً  َتينيهن.  «ِإْن َشـاَء الل ـهُ  (1)ِإنـ ا قَـاِفُلونَ »: قَيالَ  ا َيَ حل  يَينَيم  ما َ تن َوَك نَيف   َيثَيقنيَم َع َيي هاحل  َوقَيالنوا: نَيي 
يرَا ل   َيَقياَل:  َيغَيَدو ا  ََأيَبيا «اْغُدوا َعَلى اْلِقَتالِ » َيَقياَل:  «نـَْقُفلُ »َوقَاَل َمرًَق:   اِإنـ ا قَـاِفُلوَن غَـدً »بَيهنحل  جا
َ  الَنخا   «ِإْن َشاَء الل هُ    .4325.رواه الب اره: .  ََأع َجبَيهنحل   َ َهيا

رََق  -1664 َ  اهللن َعني هنَماَعن  َسع ٍد َوَأ ا َبك  َ  َر ا :  قَياَك: يَاع نَيا النَيخا َمـْن اد َعـى ِإلَـى »يَيقنيولن
 .«َأبِيه َوُهَو يـَْعَلُم  فَاْلَجن ُة َعَلْيِه َحَرامس َغْيِر 

: َ كيياَن َ َسيَور  ا  َتيرن حٍل يفا َسيبايما ال َييها  َوأََميا اآل  َا:  َيَأَولن َمين  َرَمييى باَسيه  ييَن َويفا راَوايَيٍة: أََميا َأَ ييدنإن ر 
 .ال َاإافا يفا أننَاٍس َ جاَء إَن الَنخد 

د َويفا راَوايٍَة:  َينَيبَ  رايَن مان  ال َاإافا  َل إاَن الَنخا   .4327  4326.رواه الب اره:  (2).ثَالاَج َثَلثٍَة َوعاش 

د  َعيييين  َأ ا منوَسييييى  -1665 َ َمَكييييَة  قَيييياَل: كنن ييييتن عان ييييَد النَييييخا ييييَو نَييييادالل بااع اع رَانَييييةا بيَيييي   َو ن
 َ َ  ا   َيَقياَل لَيهن:   َوال َمدايَنةا  َوَمَعهن باَللل   َيأََ ى النَيخا يبن يا َميا َوَعيد  ؟   َيَقياَل: َأَك  ينن جا  «َأْبِشـرْ »أَع يرَا ا

يييَبانا   َيَقييياَل:  ييير    َأَقي بَييَم َع َيييى َأ ا منوَسيييى َوبايييَلٍل َكَهي ئَيييةا ال َغه  ييين  أَب شا ثَيييير َت َع َيييَ  ما َرد  » َيَقيياَل: قَيييد  َأك 
َ قَيي «اْلُبْشـَرك  فَــاقْـَباَل َأنـُْتَمــا َهييهن  اييها َوَمييَج  ايييها  مثن َ َلَعييا باَقيَدٍ   ايييها َميياءل  َيَغَسيَم يََدي ييها َوَوج  اَك: قَبا  نَيا  مثن

 ََأَتييَيا ال َقييَدَ   َيَفَعييَل   َينَيياَلت  أن    «اْشــَربَا ِمْنــُه  َوَأْفرَِغــا َعَلــى ُوُجوِهُكَمــا َوُنُحورُِكَمــا َوَأْبِشــَرا»قَيياَل: 
ن هن طَاإاَفًة. َسَ َمَة مان  َورَا نمدكنَما   َأَ  َهَل َ َا ما َل ألا   .4328.رواه الب اره: ءا السدرت ا: أَن  أَ  ها

                                                                                                  
 .وقد ي  ق يف اكبتداء ع يها  فاؤًك   وك  سمى قا  ة إك إذا رجعت  أيب ه الرجوع (1)
َ يَدثَيَنا   َ يَدثَيَنا تنن يَدرل   َ يَدثَيَنا حمنََميدن ب ينن َبَشيارٍ ( ويف نقم الرنف  نا ا  راب  ونص احليديج كميا يف األيبيول الييت كيودِت: 2)

يحٍل قَيالَ شنع َبةن َعن   ع يتن أَبَيا عنث َمياَن قَيالَ  :َعايبا ع يتن َسيع ًدا  :يَا حٍل سا َسيبايما ال َيها -يَا يَو أََولن َمين  َرَميى باَسيه  يَرَق  -َو   وََكياَن َ َسيَوَر -َوأَبَيا َبك 
د  ر َن ال َاإافا سا أننَاٍس َ َجاَء إاَن الَنخا َ  : َيَقاكَ  .-  ا ع َنا الَنخا ََنةن َعَ ي ها َ رَا ل   َمن  اَلَعى إاَن َتري ا أَبايه َو نَو يَيع َ حلن : يَيقنولن   يَا  . َاع 

َشييا ل  ييحٍل َعيين  َأ ا  :َوقَيياَل  ا بَيَرنَييا َمع َمييرل َعيين  َعايبا ييدادد قَييالَ  ال َعالايَييةا أَو  َأ ا  َوَأت  د  :عنث َميياَن النَيه  ييَرَق َعيينا النَييخا ع ييتن َسييع ًدا َوأَبَييا َبك  اَل قَيي . يَا
حلل  يبنَ  تااَميا. قَيالَ  :قين  تن  :َعايبا حٍل سا َسيبايما ال َيها  َوأََميا اآلَتيرن   َأَجيم   :َلَقيد  َشيهاَد عان يَدَك َرجنيَلنا َ س  َا  َيَأَولن َمين  َرَميى باَسيه  أََميا َأَ يدنإن

د  .   َينَيييَبَل إاَن النَييخا ييَن ال َيياإافا ييرايَن ما وقييال ) :قولييه(: 8/46لراوييية األتييريق مع قيية كمييا  ييرد  ويف الفييتن )ا ييي  وا ثَالاييَج َثلَثَييٍة َوعاش 
وقد أترجه عبد الرداا عن معمر لكين عين أ  عثميان و يده عين أ     إليهومل يقص ي مويبوًك   بن يوسف الرنعايا و  ( شا 

بيياب: ميين العيي  إن تييري  يف الفييراإة/ -مكييررًا-. وسيييأِت  يييا احلييديج 4/152. وانظيير  غ يييق التع يييق: بكييرق و ييده بغييري شيي 
 .2148أبيه/  : 
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َا ب نا َمالاٍ   -1666 َن َريارا   َيَقياَل:  انَاًسي قَياَل: مَجَيَص النَيخا   َعن  أََن ين  األ   اِإن  قريًشـ»ما
ـــَرُهْم َوَأتَـــأَل َفُهْم  َأَمـــا تـَْرَضـــْوَن َأْن يـَْرِجـــَع َحـــِديُث َعْهـــدن ِبَجاِهِلي ـــةن َوُمِصـــيَبةن  َوإِ  ن ـــي َأَرْدُت َأْن َأْجبـُ

نـَْيا  َوتـَْرِجُعــوَن ِبَرُســوِل الل ــِه  لَــْو َســَلَك الن ــاُ، »قَييالنوا: بَي َييى  قَيياَل:  «ِإلَــى بـُيُــوِتُكْم  الن ــاُ، بِالــدع
ًــ َْنَصــاُر ِشــْعبً اَواِدي َْ َْنَصــارِ   َلَســَلكْ ا  َوَســَلَكْإ ا َْ َْنَصــاِر  َأْو ِشــْعَب ا َْ .رواه الب يياره:  .«ُإ َواِدَي ا
4334.  

 َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد ِإَلى بَِني َجِذيَمةَ  باب: بـَْعِث الن ِبي   -88

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييدا اهللا ب يينا عنَمييَر  -1667 دا إاَن َتالاييَد ب ييَن ال َولاييي قَيياَل: بَيَعييَج النَييخا   َر ا
َنا  َ َجَع نيوا يَيقنولنيوَن: يَبيَبأ   يَ م  ننوا أَن  يَيقنولنوا: َأس  َل ا   َيَ حل  حين سا نَا يَبيَبأ نَا  َب ا َجيا ََة  َ َدَعا نحل  إاَن اإل اس 

ييريَهن  َ ييَن إاَذا َكيي نَييا َأسا ييرن  َوَل َييَص إاَن كنييمد َرجنييٍم ما ييني هنحل  َويَأ سا تنييمن ما اَن ييَييو  ل أََمييَر َتالاييدل أَن  َ َجَعيَم َتالاييدل يَيق 
ي يَيا ا َأسا ين  َأيب  تنيمن َرجنيمل ما رياه  َوَك يَيق  : َوالَ ها َك أَقي تنمن َأسا ريَهن   َيقن  تن َنا َأسا تنَم كنم  َرجنٍم ما ريَهن  َ يَن يَيق 

د  َنا َع َيييى النَيييخا ـــا َصـــَنَع ال»يَيييَدهن  َيَقييياَل:   َييييََكر نَاهن   َيَر َيييَص النَيييخا   قَيييدام  ـــَك ِمم  ـــَرأُ ِإلَْي ل ُهـــم  ِإن ـــي َأبـْ
ا. «َخاِلدس    .4339.رواه الب اره: . َمرَ َي  

 باب: َسرِي ُة َعْبِد الل ِه ْبِن ُحَذاَفَة الس ْهِمي   -84

َْنَصارِ  :َوَعْلَقَمَة ْبِن ُمَجز زن اْلُمْدِلِجي   َويـَُقالُ  َْ  يِإنـ َها َسرِي ُة ا
يتَيع َمَم رجيًل  قَياَل: بَيَعيَج النَيخا    ا   َعن  عَ  -1662 َن َريارا  َوأََميَر نحل  أَن   َسيرايًَة  َاس  ين  األ  ما

ََ أََميرَكنحل  النَييخا   يَت  َيَقياَل: أَلَيي    اأَن   ن ايعنيويا  قَيالنوا: بَي َيى  قَياَل:  َيامج َعنوا يا َ  َبًيي ين ايعنيوهن   َيَغها
يي ن بعًهيياقاييدنوا نَييارً َ َجَمعنييوا   َيَقيياَل: أَو   ييوا َوَجَعييَم بَيع هنييهنحل   ن سا قَييدنوَ ا   َيَقيياَل: ال تن نوَ ييا   َيَهم    ا   ََأو 

د  ين  النَيارا  َ َميا دَالنيوا َ يَن مَخَيَدت  النَيارن  َويَيقنولنوَن:  َيَرر نَا إاَن الَنخا ما
(1)  َ َ َسيَكَن َتَهيبنهن   َيبَي َيَ  النَيخا

 :َها ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة  الط اَعُة ِفـي اْلَمْعـُروفِ  َلوْ »   َيَقاَل .رواه الب ياره:  .«َدَخُلوَها َما َخَرُجوا ِمنـْ
4345.  

                                                                                                  
 .سكن  بها (1)
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ِن ِإَلى اْلَيَمِن قـَْبَل َحج ِة اْلَوَداعِ  -85  باب: بـَْعُث أَِبي ُموَسى َوُمَعا

َ َعن  َأ ا منوَسى  -1669 ب َن َجبَيٍم إاَن ال يَيَمنا  قَياَل: َوبَيَعيَج كنيَم  بَيَعثَهن َومنَعاذَ  : أََن الَنخا
ني هنَميييا َع َيييى حا يييَلٍم  قَييياَل: َوال يييَيَمنن حا َل َيييانا  يييٍد ما َوا ا
َ قَييياَل:  (1) ـــَرا َوَل »مثن ـــَرا  َوَبش  ـــَرا َوَل تـَُعس  َيس 

ني هنَما إاَن َعَم اها  وََكاَن كن  «تـُنَـف َرا ٍد ما ها َكاَن َقرايبًي َان  ََ َق كنم  َوا ا ني هنَما إاَذا َساَر يفا أَر  ا ٍد ما ين   ام  َوا ا ما
ييدً  ييَدَ  باييها َعه  باها َأ   ييها َقرايبًيي ايَبييا ا باها َأ ا منوَسييى  َ َجيياَء  اَ َسييَ حَل َعَ ي ييها  َ َسيياَر منَعيياذل يفا أَر  ا يين  يَبييا ا ما

ييرين َع َييى بَيغ َ تاييها َ ييَن اني تَيَهييى إالَي ييها  َوإاَذا  نييوَ  َتَمييَص إالَي ييها النَيياسن  َوإاَذا َرجنييمل عان ييَدهن قَييد   َيسا َل َوقَييد  اج  َجييالا
ٍَ أمََيَ َ يَيا  مجناَعت  يََداهن إاَن عنننقاها   َيَقاَل َلهن منَعياذل: يَيا َعب يَد ال َيها ب يَن قَييي 
قَياَل: َ يَيا َرجنيمل َكَفيَر بَيع يَد  (2)

َلماها  قَاَل: َك أَن بالن َ َن يينق   تَيَم   َيَأَمَر إاس  َتَم  قَاَل: إاَ َا جا َء باها لاَيلاَ   َان بال   قَاَل: َما أَن بالن َ َن يينق 
يرَأن ال قنير آَن  قَياَل: أَ َيَفَوقنيهن  َيَفو قًي َ نَيَبَل  َيَقياَل: يَيا َعب يَد ال َيها  َكي يَف  َيق  يرَأن  (3) اباها  َيقنتاَم  مثن قَياَل: َ َكي يَف  َيق 

يين  النَيييو  ا   َييأَقي رَأن َمييا َكتَييَت ال َييهن يا  أَن يَت يَييا   منَعيياذن  قَيياَل: أَنَييا ن أََوَل الَ ي ييما   َييأَقنو ن َوقَييد  َقَهيي تن جنب إايي  ما
 . تن قَيو َميتا َتسا تن نَيو َميتا َكَما َأ   َتسا   .4341 4342.رواه الب اره:  ََأ  

ييييَعراهد  -1671 َش  َ : أََن اَعيييين  َأ ا منوَسييييى األ  ييييرابٍَة  لنَييييخا بَيَعثَييييهن إاَن ال ييييَيَمنا  َ َسييييأََلهن َعيييين  َأش 
َييا   َيَقيياَل:  يَنصن تا قَيياَل: ال بات ييصن  «َوَمــا ِهــَي » نر 

ييب رن  (4) َوال ما
.رواه الب يياره:  .«ُكــلع ُمْســِكرن َحــَرامس » َيَقيياَل:  (5)

4343  .  

اْلَولِيِد ِإَلى اْلَيَمِن قـَْبَل باب: بـَْعُث َعِلي  ْبِن أَِبي طَاِلبن َوَخاِلِد ْبِن  -86
 َحج ِة اْلَوَداعِ 

َ  قَيياَل: بَيَعثَينَييا َرسنييولن ال َييها  َعيين  ال بَيييرَاءا  -1671 َمييَص َتالاييدا ب يينا ال َولايييدا إاَن ال ييَيَمنا  قَيياَل: مثن
                                                                                                  

 .و و ب غة اليمن  إق يمان :أه (1)
 .   أه وما يب ة :قال احلر    و استفها  (2)
مأتوذ من  واا الناقة و و أن ت يت مث  يرتك سياعة  ين  يدر   أكد  قراء ه ليًل و ارًا شيًئا بعد ش ء و يًنا بعد    :أه)( 3)

 .( كيا لاإًمامث ت ت 
 . و نبيي العسم كان أ م اليمن يشربونه (4)
 .ويرنص من القمن أيًها   سره بشراب اليرق والشعري (5)
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ُهْم َأْن يـَُعق ـــَب َمَعـــَك  ُمـــْر َأْصـــَحاَب َخالِـــدن  َمـــْن َشـــاءَ »بَيع يييَد َذلايييَ  َمَكانَيييهن   َيَقييياَل:  ابَيَعييَج َع اي ييي ِمـــنـْ
فـَْليـَُعق ْب 
يتن أََواٍا َذَواتا َعيَدٍل. .«َوَمْن َشاَء فـَْليـُْقبِـلْ  (1) .رواه  َ كنن يتن  اييَمن  َعَقيَت َمَعيهن  قَياَل:  َيَغنام 
  .4349الب اره: 

يبا  اَع اي ي قَياَل: بَيَعيَج النَيخا   َعن  بينَري يَدَق  -1678 ََ  وَكنن يتن أنب غايةن إاَن َتالايٍد لايَيق  َة اخل نمني
د اَع اي ي َنا َع َيى النَييخا َالايٍد: َأَك  َيييَرد إاَن َ ييَيا   َيَ َميا قَييدام  ذََكير تن َذلاييَ  لَييهن     َوقَييد  ات َتَسيَم   َيقن  ييتن خلا

: نَيَعحل   قَاَل: «؟ايَا بـَُرْيَدُة َأتـُْبَُِّ  َعِلي  » َيَقاَل:  ِْ َأْكثـَـَر ِمـْن َل تـُْبَِّْضُه  فَ »  َيقن  تن ِ ن  لَـُه ِفـي اْلُخُمـ
  .4355.رواه الب اره:  .«َِِلكَ 

راهد  -1678  إاَن َرسنيولا ال َيها  قَياَل: بَيَعيَج َع اي   ب ينن َأ ا طَالايٍت  َعن  َأ ا َسعايٍد اخل نيد 
مان  ال َيَمنا باينَ ي َبةٍ 
يفا أَلامٍي َمق رنوٍظ  (2)

ين   ين  (3) َيا ملَ  تنََرم  ما َ  (4)رَاتا َ أَر بَيَعيةا نَيَفيٍر  بيَي   قَياَل:  َيَقَسيَمَها بيَي  
َي يما  َوالرَابايصن: إاَميا َع  َقَميةن  َوإاَميا َعيامارن ب ينن ال ٍَ  َوَدي يدا اخل  ٍر  َوأَقي رََع ب ينا  يابا َنَة ب نا بَد    َفي يما   َيَقياَل عنيَييي 

َ  َرجنمل مان  َأيب َياباها: كنَنا حَن نن َأَ قَ  ََيا مان  َ يؤنَكءا  قَياَل:  َيبَي َيَ  َذلايَ  النَيخا َأَل تَـْأَمُنوِني »:  َيَقيالَ  تا
ـــَماِء َصـــَباحً  ـــُر الس  َـــْأتِيِني َخبَـ ـــَماِء  ي ـــي الس  ـــْن ِف ـــيُن َم يييمل َتييياإارن  «؟َوَمَســـاءً  اَوَأنَـــا َأِم قَييياَل:  َيَقييياَ  َرجن

ا  نَييي   ال َعيي 
ا  (5) َنتَي   ييرامن ال ييَوج  منش 

َهييةا نَ  (6) َبي  ييبن اع  اشا
يَييةا   (7) َكييج  ال دي 

دَارا  (8) حَم  نييوان الييرَأ سا  منَشييَمرن اإل ا
(9) 

َْرِ  َأْن يـَت ِقـَي الل ـَه » َيَقاَل: يَا َرسنوَل الَ ها  اَ قا الَ َه  قَياَل:  َْ قَياَل:  «َويـْلَـَك  َأَوَلْسـُإ َأَحـق  َأْهـِل ا
َ َوَن الَرجنيمن. قَياَل َتالاي َل  َلَعل ـُه َأْن َيُكـوَن »دن ب ينن ال َولاييدا: يَيا َرسنيوَل ال َيها  َأَك َأ  يرابن عننينَقيهن  قَياَل: مثن

                                                                                                  
 .والتعقيت الغبوق بأثر األترد يف سنة وا دق  يبا به    ريجص عقت مه :أه (1)
 . رغري ذ بة (2)
 .مدبو  بالقرظ و و معروم :أه (3)
 .مل  رف ومل خت ص :أه (4)
 .لات ت  يف الق ت  تري جا ظت  :أه (5)
 .مر فعهما :أه (6)
 أه: مر فعها. (7)
 . يها كثا ة واستدارق وليست طوي ة :أه (8)
 .را عه :أه (9)
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ََ يفا قَي  باها  قَاَل َرسنيولن ال َيها  «ُيَصل ي َساناها َما لَي 
ِإنـ ي لَـْم »:  َيَقاَل َتالادل: وََكحل  مان  منَرم  يَيقنولن با ا

َ َنَظَر إالَي ها َو نيَو منَقيف    َيَقياَل:  «ْن قـُُلوِب الن اِ،  َوَل َأُشق  بُطُونـَُهمْ ُأوَمْر َأْن َأنـُْقَب عَ  ُه ِإنـ »قَاَل: مثن
ــَذا ــْن ِضْئِضــِئ َه َُ ِم َيْخــُر
ــ (1) ــاَب الل ــِه َرْطًب ــوَن ِكَت ُل ــْومس يـَتـْ ــْن اقـَ ــوَن ِم ــاِجَرُهْم  يَْمُرُق   َل ُيَجــاِوُز َحَن

يِن َكَمــا يَْمــُرُ   ــْهُم ِمــْن الر ِمي ــةِ الــد  َلــنـ ُهْم قـَْتــَل ثَُمــودَ  -َوأَظنن ييهن قَيياَل:  - الس  َقْـتـُ  (2).«لَــِئْن َأْدرَْكــتـُُهْم ََ
  .4351.رواه الب اره: 

ِِي اْلَخَلَصةِ  -87  باب: َغْزَوُة 

 َيَقَدَ  َ دايجن َجرايٍر يفا ذلاَ   -1674
ِِي اْلَخَلَصـِة َأَل تُرِيُحنِـي ِمـ»: َوقَييو لن النَيخا   (3)  «ْن 

ََ َرةا بَيي تً  : وََكاَن ذنو اخل  َثي َعحَل َوجبَايَ َة   ايها ننرنتل  ينع َبدن.  اَوذََكَر يفا  ياها الَرَوايَةا: قَاَل َجرايرل  باال َيَمنا خلا

َد َك ا   َ  (4)قَاَل: حلن بااأل  تَيق سا َا َرجنمل َيس  قايَم لَيهن: إاَن َرسنيوَل َرسنيولا ال َيها َوَلَما َقداَ  َجرايرل ال َيَمَن  َكاَن تا
   َييا إاذ  َوقَييَف َعَ ي ييها َجرايييرل ييرابن تا َنَمييا  نييَو َيه  َ ييا  ننَييا   َييإان  قَييَدَر َعَ ي ييَ  َ ييَرَب عننينَقييَ   قَيياَل:  َيبَييي 

ييراَبنَ  ييَهَدَن أَن  َك إالَييَه إاَك ال َييهن  أَو  أَلَ   ييَرنَيَها َولََتش  سا .رواه عننينَقييَ   قَيياَل: َ َكَسييَرَ ا َوَشييهاَد.   َيَقيياَل: لََتك 
  . 4357الب اره: 

ََِهاُب َجرِيرن ِإَلى اْلَيَمنِ  -82  بَاب: 

يرٍو   َوَعن هن  -1675 يما ال يَيَمنا: َذا َكيَلٍع َوَذا َعم  ين  أَ   ا ما قَاَل: كنن تن بايال َيَمنا   َيَ قاييتن َرجن َي  
ثينهنحل  َعيييين  َرسنييييولا  ييييرا ال َييييها  َ َجَع  ييييتن أنَ ييييدد يييين  أَم  ييييرٍو: لَييييئان  َكيييياَن الَييييياه  َييييي كنرن ما    َيَقيييياَل لَييييهن ذنو َعم 

باَ   َلَقييد  َمييَر َع َييى َأَج اييها منن ييين ثَييَلٍ   َوأَقي ييَبَل َمعايي   َ ييَن إاَذا كننَييا يفا بَيع ييةا ال َرايييقا  رن اييَص لَ  نَييا يَبييا ا
ييين  قابَيييما ال َمداينَيييةا َ َسيييأَل َنا ن  يييتل ما يييٍر  َوالنَييياسن حل    َيَقيييالنوا: قنيييباَة َرسنيييولن ال َيييها رَك  يييتن   اَف أَبنيييو َبك    َواس 

نَييا َوَلَعَ نَييا َسيينَيعنولن إان  َشيياَء ال َييهن  َوَرَجَعييا إاَن ال يييَ  ئي  َبَ  أَنَييا قَييد  جا ييرا  يَبييا ا .رواه َمنا. يَبيياحلانوَن.  َيَقيياَك: َأت 
  .4359الب اره: 

                                                                                                  
 .من أيب ه أو معدنه أو نس ه :أه (1)
  .1818   1554.انظر احلديث : ( 2)
 .  1295 قد  يف كتاب اعهال/ باب:  را الدور والن يم/  : .( 3)
 . قيَ بن أ   اد  الراوه عن جرير  :القاإم  و.( 4)
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 اْلَبْحرِ  بَاب: َغْزَوُة ِسيفِ  -89

 ِلُقَرْيشن  َوَأِميُرُهْم أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اْلَجر اِح  اَوُهْم يـَتَـَلق ْوَن ِعيرً 
ما  َوأََمييَر َع َييي هاحل  أَبَييا  ابَيع ثًيي أَنَييهن قَيياَل: بَيَعييَج َرسنييولن ال َييها  َعيين  َجيياباٍر  -1676 قابَييَم الَسييا ا

رَا ا  َو نحل  َثَل  َ اليبَالن   َيَأَمَر أَبنيو عنبَيي يَدَق بايَأد َوالا عنبَيي َدَق ب َن اعَ  َنا وَكنَنا بايبَيع ةا ال َراييقا  َي ا  ن مااإٍَة  َ َ َرج 
َي  ا َ جنماَص  َ َكاَن ماب َوَله  َم ٍر  اع 
ييبينَنا  قَ ايًل  َ َكاَن يَيقنو ينَنا كنَم يَيو ٍ  قَ ايًل  (1) َ   َي َيحل  َيكنين  ينرا َ يَن  َي ا

: إاَك  َم رَقل َم رَقل   َيقن  تن
نَيا إاَن  (2) َ اني تَيَهيي  يَ   َنايَيت   مثن يَدَ ا  ا نَا  َيق  َميا  ينغ ي ا َعين كنحل  َم يرَقل   َيَقياَل: َلَقيد  َوَجيد 

ث ييمن الظَييرابا  ييرا  َييإاَذا  نييوتل ما ال َبي 
َ أََمييَر أَ  (3) ييرََق لَيي  َييًة  مثن َ َعش  َهييا ال َقييو  ن مَثَييايا ني  ا  ََأَكييَم ما ييَ َع   بنييو عنبَيي ييَدَق باها

بي هنَما.  َ ت   مثنَ َمَرت  َت تَيهنَما  َيَ حل   نرا َ ٍة  َيرن ا َ أََمَر بارَا ا َبا  مثن   .4365.رواه الب اره: مان  َأ  َلعاها  َيننرا

ييرن َلابَييًة يينَقييالن َ َيي -يفا راَوايَييٍة  - َوَعن ييهن  -1677 ا ال َعن بَيييرن أَنَييهن قَيياَل:  َييأَل َقى لَنَييا ال َبي 
 ََأَك  نَييا  (4)

ٍر  َواَلَ َنا مان  َولَكاها  ن هن نار َف َشه  ما
َسامنَنا. (5) َنا َأج  َ َن ثَاَبت  إالَيي 

  .4361.رواه الب اره:  (6)

َنا ال َمداينَيَة ذََكر   -1672 ييرد: قَياَل أَبنييو عنبَيي يَدَق: كن نييوا   َيَ َميا قَييدام  د َوَعن يهن يفا راَوايَيٍة أنت  نَييا َذلايَ  لا نَييخا
  :يٍو  ََأَك َيهن. . «َأْخَرَجُه الل ُه  َأْطِعُمونَا ِإْن َكاَن َمَعُكمْ  اُكُلوا  ِرْزقً » َيَقاَل .رواه  َأَ َاهن بَيع هنيهنحل  باعنه 

  .4362الب اره: 

 
 
 

                                                                                                  
 (.ما جيعم  يه البال -بكسر اليحل وسكون الباه- :البول)( 1)
 . و ت بن كيسان الراوه عن جابر  :القاإم  و.( 2)
 . و وا د الظراب و   اعبال الرغار (3)
 .ق البعريوقد ورل أنه كان ع ى يبور    و احلوت اليه يقيم العنر :يقال (4)
 . و لسحل ال يحل ول نه (5)
 أه: رجعت.( 6)
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َفَة بْ  -41 َنَة ْبِن ِحْصِن ْبِن ُحَذيـْ ِن بَاب: قَاَل اْبُن ِإْسَحاَ : َغْزَوُة ُعيَـيـْ
ُهْم  َبْدرن بَِني اْلَعْنَبِر ِمْن بَِني َتِميمن  بـََعثَُه الن ِبيع  ِإلَْيِهْم  فََأَغاَر  َوَأَصاَب ِمنـْ

ُهْم ِسَباءً انَاسً     َوَسَبى ِمنـْ

َ  اهللن َعني هنَماَعن  َعب دا الَ ها ب نا الب بَيري ا  -1679 د : أَنَهن َقداَ  رَك تل مان  َب ا مَاييحٍل عَ َر ا    َيى النَيخا
 ٍَ َقي ييرََع ب ييَن َ ييابا : بَييم  أَمديير  األ  ييٍر: أَمديير  ال َقع َقيياَع ب ييَن َمع بَييدا ب يينا دنرَارََق  قَيياَل عنَمييرن قَيياَل أَبنييو   َيَقيياَل أَبنييو َبك 

َل َيَ    َيَتَماَريَيا َ يَن ار  يَ  : َميا أََرل تن تا َليفا  قَاَل عنَمرن ٍر: َما أََرل َت إاَك تا يَوا ينهنَما   َينَييَبَل َبك  َفَعيت  َأيب 
.   .1.احلجرات:  يَا أَيي َها اَليايَن آَمننوا َك  ينَقددمنوايفا َذلاَ :    .4367.رواه الب اره: َ َن اني َقَهت 
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يين  بَييي ا  َتييي ًل  النَيييخا   قَييياَل: بَيَعييجَ  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1621 يييٍم ما قابَييَم َع يييٍد  َ َجيياَءت  باَرجن
دا  َ َ يرََ  إالَي يها النَيخا   يجا ين  َسيَواراه ال َمس  َاَميةن ب ينن أنثَياٍل   َيَرَب نيوهن باَسيارايٍَة ما  َيَقياَل:   َ نايَفَة يينَقالن لَيهن مثن

ي «َما ِعْنَدَ  يَا ثَُماَمُة » تنيم  َذا َلٍ   َوإان   ينين عاحل   ينين عاحل  َع َيى  َيَقياَل: عان يداه َتيي  تين  ي ا  َيق  رل يَيا حمنََميدن  إان   َيق 
َ قَياَل لَيهن:  ئ َت   َيرتناَك َ َن َكياَن ال غَيدن  مثن ن هن َما شا َمـا ِعْنـَدَ  يَـا »َشاكاٍر  َوإان  كنن َت  نرايدن ال َماَل َ َسم  ما

َمــا »ن   ينيين عاحل   ينيين عاحل  َع َييى َشيياكاٍر   َيتَيرََكييهن َ ييَن َكيياَن بَيع ييَد ال غَييدا   َيَقيياَل: قَيياَل: َمييا قين  ييتن لَييَ   إا  «ثَُماَمــُة 
ين   «َأْطِلُقوا ثَُماَمـةَ » َيَقاَل: عان داه َما قين  تن َلَ    َيَقاَل:  «ِعْنَدَ  يَا ثَُماَمُة   َيان  ََ َق إاَن َع يٍم َقراييٍت ما

َ َلَتييمَ  دا   َات َتَسييَم مثن ييجا ييَهدن أََن حمنََمييدً  ال َمس  ييَهدن أَن  َك إالَييَه إاَك ال َييهن  َوَأش  َد   َيَقيياَل: َأش  ييجا َرسنييولن  اال َمس 
هنيَ  أَ  يَبَن َوج  يَ    َيَقيد  َأيب  ها ين  َوج  هل أَبي غَيَة إاَيَ ما َر ضا َوج  َ يَت الَ ها  يَا حمنََمدن  َوالَ ها َما َكاَن َعَ ى األ 

ينا إاَيَ  َوال َيها َميا  ال ونجنوها إاَيَ  َوال َبَن لايننَ  َأَ يَت اليدد َ ها َما َكاَن مان  لايٍن أَبي َغَة إاَيَ مان  لايناَ    ََأيب 
َ َ  َأَتيَي   ا  َبَن بَيَ دنَك َأَ َت ال باَللا إاَيَ  َوإاَن َتيي  ييدن  َوأَنَيا أنرا َكاَن مان  بَيَ ٍد أَبي َغةن إاَيَ مان  بَيَ داَك   ََأيب 

رََق  َ َماَذا  َيَرد   َيَبَشرَهن َرسنولن الَ ها  َر   َيَ َما َقداَ  َمَكَة قَاَل لَيهن قَاإايمل: يَبيبَيو َت   ال عنم  َوأََمرَهن أَن  يَيع َتما
ييَ م تن َمييَص حمنََمييٍد َرسنيييولا ال َييها  يين  قَيياَل: َك واهللا  َوَلكايين  َأس  ال َيَماَمييةا َ بَيييةن   َوَك َوال َييها  َك يَييأ  ايكنحل  ما

ن  ٍَة َ َن يَأ َذَن  ايَها الَنخا     .4372.رواه الب اره: .  ا



  

 (567) 

َ  اهللن َعني هنَمياَعَباٍس  َعنا اب نا  -1621 يدا َرسنيولا ال َيها  َر ا قَياَل: قَيداَ  منَسيي  اَمةن ال َكيَيابن َع َيى َعه 
 َ إان  َجَعيييَم يا حمنََميييدل األ : يييها    َ َجَعييَم يَيقنيييولن ييين  قَيو ما ييين  بَيع ييداها  َباع تنيييهن  َوقَيييداَمَها يفا َبَشيييٍر َكثايييرٍي ما يييَر ما م 

َا ب يينا َاَيياٍس  َويفا يَييدا َرسنييولا ال َييها   َأَقي بَييَم إالَي ييها َرسنييولن ال َييها  قا  َعييةن َجرايييٍد   َوَمَعييهن ثَاباييتن ب يينن قَيييي 
َلْو َسأَْلَتِني َهِذِه اْلِقْطَعَة َما َأْعطَْيُتَكَهـا  َولَـْن تـَْعـُدَو »    َيَقياَل:َ َن َوَقَف َعَ ى منَسي  اَمَة يفا َأيب َياباها 

َأْمــَر الل ــِه ِفيــَك  َولَــِئْن َأْدبـَــْرَت لَيَـْعِقَرن ــَك الل ــُه 
َرَاَ  ال ــِذي ُأرِيــُإ ِفيــِه َمــا رََأيْــُإ  َوَهــَذا  (1) َوِإن ــي ََ

َ ان َريرَ  «ثَابِـإس ُيِجيبُــَك َعن ــي ِإن ــَك »: َم َعن ييهن  قَيياَل اب ينن َعبَيياٍس: َ َسيأَل تن َعيين  قَيييو لا َرسنيولا ال َييها مثن
بَيَريا أَبنو  نَريي رََق أََن َرسنوَل الَ ها  «ُأَرك ال ِذي ُأرِيُإ ِفيِه َما َأرَْيإُ  نَـا َأنَـا نَـائِمس  رَ »قَاَل:   ََأت  َأيْـُإ بـَيـْ

َِ  (2)ِفـــي يَـــَدي  ِســـَوارَْينِ  ـــَأَهم ِني َشـــْأنـُُهَما  فَـــُأوِحَي ِإلَـــي  ِفـــي اْلَمَنـــاِم: َأْن انـُْفْخُهَمـــا  ِمـــْن  َهـــبن  َف
ابـَْيِن َيْخُرَجــاِن بـَْعــِدي  َأَحــُدُهَما اْلَعْنِســيع  َواْْلَخــُر ُمَســْيِلَمةُ  . «فـَنَـَفْختـُُهَمــا َفطَــارَا  فََأو ْلتـُُهَمــا َكــذ 

  .4374  4373.رواه الب اره: 

َنــــا َأنَــــا نَــــائِمس  أُتِيــــُإ ِبَخــــَزاِئِن »: قَيييياَل: قَيييياَل َرسنييييولن ال َييييها    نَريي ييييرََق َعيييين  َأ ا  -1628 بـَيـْ
ــا   ــي  َأْن انـُْفْخُهَم ــَأْوَحى الل ــُه ِإَل ــي   َف ــَرا َعَل ََِهــبن  َفَكبـُ ــْن  ــَوارَاِن ِم ــي ِس ــي َكف  َْرِ   فـَُوِضــَع ِف اَْ

ُهَمــــا ا ُهَمــــا فَــــَذَهَبا  فََأو ْلتـُ َعاَء  َوَصــــاِحَب فـَنَـَفْختـُ نَـُهَمــــا: َصــــاِحَب َصــــنـْ ابـَْيِن الل ــــَذْيِن َأنَــــا بـَيـْ ْلَكــــذ 
  .4375.رواه الب اره:  .«اْلَيَماَمةِ 
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َبا َع يييرَاَن  إاَن َرسنيييولا ال َيييها  َعييين   نَييي َفيييَة  -1628  قَييياَل: َجييياَء ال َعاقايييتن َوالَسييييددن  يَبيييا ا
َعييم    َيَوال َييها لَييئان  َكيياَن نَباي ييينرا  باها: َك  َيف  َا لاَرييا ا َ َلَعنَييا َك نينف  ايينن  ايييَدانا أَن  ينَلعانَيياهن  قَيياَل:  َيَقيياَل َأَ ييدنإن

ين  بَيع يدانَا. قَياَك: إانَيا نينع  اييَ  َميا َسيأَل تَيَنا  َوابي َعيج  َمَعنَيا رجيًل  ينًي حَن ينن َوَك َعقابيننَيا ما َعيج  َمَعنَييا   وَ اأَما َك  َيبي 
ينً  َبـَْعَثن  َمَعُكْم رجاًل »   َيَقاَل: اإاَك أَما «َحق  َأِمـينن  اَأِمينً  ََ

يَيابن َرسنيولا ال َيها  (3) يَرَم لَيهن َأيب  َتش    َاس 

                                                                                                  
 .أيب ه من عقر الن م و و أن يق ص رؤوسها  تيبَ :قيم  ليه كن  :أه (1)
 . و ما يتي ى به النساء يف أيديهن -بفتن أوله و مه-سوار  (2)
 .أميًنا  قيقة :أه (3)
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ُم ـةِ َهـَذا َأِمـ»:  َيَ َميا قَياَ   قَياَل َرسنيولن ال َيها  «ُقْم يَـا َأبَـا ُعبَـْيـَدَة بْـَن اْلَجـر احِ » َيَقياَل:  َْ  .«يُن َهـِذِه ا
  .4385.رواه الب اره: 

1624-  ٍَ د َويفا راَوايَييٍة َعيين  أَنَيي ُم ــِة »قَيياَل:    َعيين  النَييخا َْ ِلُكــل  أُم ــةن َأِمــينس  َوَأِمــيُن َهــِذِه ا
  .4382.رواه الب اره:  (1).«َأبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اْلَجر احِ 

َْشَعرِي ي -48 َْ  َن َوَأْهِل اْلَيَمنِ باب: ُقُدوِم ا

َ  َعيين  َأ ا منوَسييى  -1625 نَييا النَييخا َم  َناهن   َييَأىَب أَن   قَيياَل: أَ َييي  ييَتي  ييَعرايدَ   َاس  َش  يين  األ  نَيَفييرل ما
َ ملَ  يَي  بَييج  النَييخا   َ نَييا  مثن َم  َناهن َ َي َييَف أَن  َك حَي ما ييَتي  َ نَييا   َاس  ييتا  حَي ما َ بانَيه   َييَأَمَر لَنَيييا  (2)إاباييٍم  أَن  أنِتا

 َ ييَناَ ا قين  نَييا:  َيَغَف  نَييا النَييخا ٍل   َيَ َمييا قَيَبه  َا َذو  يي َم  : يَييا ا َاينَييهن  َك نينف  ايينن بَيع ييَدَ ا أَبَييدً  خبا    َأَ َيي تنييهن  َيقن  ييتن
َ نَييا َوقَييد  مَحَ  تَينَييا  قَيياَل:  ييَت أَن  َك َت ما َجــْل  َوَلِكــْن َل َأْحِلــُف َعَلــى يَِمــينن  أَ »َرسنييوَل ال َييها  إانَييَ  َ َ ف 

رً  َرَها َخيـْ َها َوَتَحل ْلتـَُها افََأَرك َغيـْ رس ِمنـْ َها  ِإل  َأتـَْيُإ ال ِذي ُهَو َخيـْ   .4385.رواه الب اره:  .«ِمنـْ

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1626 َر ع َأْفئِـَدًة َوَألْـَيُن َأتَـاُكْم َأْهـُل الْـَيَمِن  ُهـْم أَ »قَياَل:    َعين  النَيخا
بِـــاقـُُلوبًـــ يَمـــاُن يََمـــانن َواْلِحْكَمـــُة يََمانَِيـــةس  َواْلَفْخـــُر َواْلُخـــَياَلُء ِفـــي َأْصـــَحاِب اإْلِ ـــِكيَنُة   اإْلِ ِل  َوالس 
  . 4388.رواه الب اره:  .«ِفي َأْهِل اْلَََّنمِ  (3)َواْلَوقَارُ 
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يييَ  اهللن َعني هنَميييااب ييينا عنَميييَر َ يييدايجن  -1627 د  َر ا يفا الَكع بَيييةا قَيييد   َيَقيييَدَ . َعييين  يَبيييلَقا النَيييخا
(4) 

ى  ايها َمر َمرَقل مَح رَاءن.َوذََكَر يفا  ياها الراَوايٍَة قَاَل: َوعان َد ال َمَكانا اَلياه يَب َ 
(5)

  .4455.رواه الب اره:  

                                                                                                  
/ يف  هيياإم أيبيييت النييخ  -تييتلم يسييري يف ال فيينمييص ا-وقييد  قييد   يييا احلييديج ميين الوا ييص الكييررق يف ال تريير  .( 1)

 .  :  /1542باب: مناقت أ  عبيدق بن اعرا  
 .تنيمة إبم :أه (2)
 .السكينة :أه (3)
 . 1281  317  296انظر األ اليج: .( 4)
 . و نوع من الرتا  (5)
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َ  َعيين  َدي ييدا ب يينا أَر قَييحَل  -1622 ييرََق َتييب َوًق  َوأَنَييهن َ ييَج بَيع ييَدَما  قَيياَل: إاَن النَييخا ييَص َعش  َتييبَا  اس 
 . َدًق ملَ  حَينَج بَيع َدَ ا  َ َجَة ال َوَلاعا   .4454.رواه الب اره: َ اَجَر َ َجًة َوا ا

ييرََق  -1629 د َعيين  َأ ا َبك  ــْوَم َخَلــَق اهللُ   الز َمــاُن قَــْد اْســَتَدارَ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا َكَهْيَئــِة يـَ
َْرَ   الس َنُة اثـَْنا َعَشَر َشْهرً  ُِو  االس َمَواِت َواَْ ُِو اْلَقْعـَدِة َو  : َها َأْربـََعةس ُحُرمس: َثاَلثَةس ُمتَـَوالِيَـاتس ِمنـْ

ـــِة َواْلُمَحـــر ُم  َورََجـــُب ُمَضـــَر  ال ـــِذي بـَـــْيَن ُجَمـــاَدك َوَشـــْعَباَن  َأيع َشـــهْ  قين  نَيييا: ال َيييهن  «رن َهـــَذا اْلِحج 
يها باغَييري ا اي ايها  قَياَل:  ُِو اْلِحج ـِة »َوَرسنيولنهن أَع  َيحلن  َ َسيَكَت َ يَن ظَنَينَيا أَنَيهن َسينَسيمد  َْ قين  نَيا: بَي َييى  «َألَـْي

يها باغَيري ا اي ايها  قَياَل: قين  َنا: الَ هن َوَرسنولنهن أَع َ حلن  َ َسَكَت َ يَن ظَنَينَي «فََأيع بـََلدن َهَذا »قَاَل:  ا أَنَيهن َسينَسيمد
َْ اْلبَـْلَدَة » قين  نَيا: ال َيهن َوَرسنيولنهن أَع  َيحلن  َ َسيَكَت َ يَن ظَنَينَيا  «فََأيع يـَـْومن َهـَذا »قين  َنا: بَيَ ى  قَاَل:  «َألَْي

يها باَغري ا اي اها  قَياَل: َْ يـَـْوَم الن ْحـرِ » أَنَهن َسينَسمد  - فَـِ ن  ِدَمـاءَُكْم َوَأْمـَواَلُكمْ »قين  نَيا: بَي َيى  قَياَل:  « َألَـْي
ييبنهن قَيياَل:  (1)قَيياَل الييرَاواه: سا ــدُِكْم  -َوَأ   ــي بـََل ــَذا  ِف ــْوِمُكْم َه ــِة يـَ ــْيُكْم َحــَرامس  َكُحْرَم َوَأْعَراَضــُكْم َعَل

ــَذا  َوَســتَـْلَقْوَن رَب ُكــْم َفَسَيْســأَُلُكمْ  ــي َشــْهرُِكْم َه ــاَل  َهــَذا  ِف ــْن َأْعَمــاِلُكْم  َأَل َف ــِدي َع  تـَْرِجُعــوا بـَْع
ًل  َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَْع ن  َأَل لِيُبَـل ِّْ الش اِهُد اْلََّاِئَب  فـََلَعـل  بـَْعـَ  َمـْن يـُبَـل َُّـُه َأْن  (2)ُضال 

ا.َمرَ  «َيُكوَن َأْوَعى َلُه ِمْن بـَْعِ  َمْن َسِمَعُه  َأَل َهْل بـَل َّْإُ    .4456.رواه الب اره:   َي  

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -1691 َ َر ا ييين   : أََن النَيييخا َ  َيييَق يفا َ َجيييةا ال يييَوَلاعا  َوأننَييياسل ما
  .4411.رواه الب اره: َأيب َياباها  َوَقَرَر بَيع هنهنحل . 

 باب: َغْزَوِة تـَُبوَ  َوِهَي َغْزَوُة اْلُعْسَرةِ  -45

ييييَيا ا إاَن َرسنييييولا ال َييييها  َعيييين  َأ ا منوَسييييى  -1691 ييييَلَن  قَيييياَل: أَر َسييييَ  ا َأيب  ييييأَلنهن احل نم  َأس 
َ نييييحل  
ييييرَقا  (3) ييييحل  َمَعييييهن يفا َجييييي  ا ال عنس  إاذ   ن

ييييَيا ا  (4) َ ال َييييها  إاَن َأيب  : يَييييا نَييييخا ييييَ  َتييييب َوقن  َيبنييييوَك   َيقن  ييييتن َو ا
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َ هنحل    َيَقاَل: أَر َس نويا إالَي َ  لاتَ  ما يعنرن   «َوالل ِه َل َأْحِمُلُكْم َعَلى َشـْيءن »ي  يَبانن َوَك َأش  تنيهن َو نيَو َته  َوَوا َيق 
د  اَوَرَجع ييتن َ باينًيي يين  َمن ييصا النَييخا يين  َحَا َييةا أَن  َيكنييوَن النَييخا  ما ييها َع َييَ    َيَرَجع ييتن    َوما َوَجييَد يفا نَيف سا
ييَيا ا  بَير  ينهنحل  الَييياه قَيياَل النَييخا  إاَن َأيب  ييننَييالاه: َأه      َي َييحل  أَل بَييج  إاَك سنييَويي َعًة إاذ  يَاع ييتن باييَلًك    َييَأت 

يت  َرسنييوَل ال َييها  ٍَ   ََأَجب تنييهن   َيَقيياَل: َأجا عنوَك   َيَ َمييا أَ َيي تنييهن قَياَل:  َعب يَد ال َييها ب ييَن قَيييي  ُخــْذ َهــَذْيِن »يَييد 
يَنئاٍي مان  َسع ٍد  - «نَـْيِن  َوَهَذْيِن اْلَقرِينَـْينِ اْلَقرِي َتةا أَب عارٍَق ابي َتاَعهنَن  ا يَياباَ   -لاسا  َيان  َ اق  تاايَن إاَن َأيب 
ــارَْكُبوُهن   ِإن  َرُســوَل الل ــِه  -أَو  قَيياَل:  - ِإن  الل ــهَ » َيقنييم :  ــُؤَلِء َف ــى َه ييتن  «َيْحِمُلُكــْم َعَل   َان  ََ ق 

 َ : إاَن النَييخا حَي ما نكنييحل  َع َييى َ ييؤنَكءا  َوَلكايي د َوال َييها َك أََلعنكنييحل  َ ييَن يَين  َ اييَق َمعايي   إالَييي هاحل  تااييَن   َيقن  ييتن
يَص َمَقالَيَة َرسنيولا ال َيها    ولن ال َيها ملَ  يَيقن  يهن َرسني ا  َك َ ظنن يوا َأيد َ يَدثي تنكنحل  شييئً بَيع هنكنحل  إاَن َمين  يَا

يني   َبب يَت   َيان  ََ َق أَبنيو منوَسيى بانَيَفيٍر ما َعَ َن َميا َأ   : َوال َيها إانَيَ  عان يَدنَا َلمنَريَدال  َولَينَيف  هنحل   َ يَن  َيَقالنوا يا
َ إاع  َيياَء نحل  بَيع ييدن   َ  أَ َيييو ا الَيييايَن يَاعنييوا قَيييو َل َرسنييولا ال َييها  َعييهن إايَييا نحل  مثن َيييَدثنو نحل   ااث ييما َمييا َ ييَدثَيهنحل  َمني 

  .4415.رواه الب اره: باها أَبنو منوَسى. 

َ َف َع اي ي : أََن َرسنيوَل ال َيها َعن  َسع ٍد ب نا َأ ا َوقَاٍص  -1698 يَت     اَتيرََ  إاَن  َيبنيوَك  َواس 
َيانا َوالندَساءا  قَاَل:  َ دفن ا يفا الردبي  َل تـَْرَضى َأْن َتُكوَن ِمن ـي ِبَمْنزِلَـِة َهـاُروَن ِمـْن ُموَسـى  أَ » َيَقاَل: َأختن

َْ نَِبي  بـَْعِدي   .4416.رواه الب اره:  .«ِإل  َأن ُه لَْي

 َحِديُث َكْعِب ْبِن َماِلكن باب:  -46
ٍق َتبَاَ يا إاَك يفا يفا َتيب وَ  قَياَل: ملَ  َأخَتَ َيف  َعين  َرسنيولا ال َيها  َعن  َكع تا ب ينا َمالايٍ   -1698
رٍ   َتيب َوقا  َيبنيوكَ  يَر َأيد كنن يتن خَتََ ف يتن يفا َتيب َوقا بَيد  َهيا اوملَ  يينَعا ايت  َأَ يدً   َتيي  إاَ َيا َتيرََ  َرسنييولن   خَتَ َيَف َعني 

َ َعيدنود احل  َع َيى  ينرايدن عايرَي قينيَري  ٍ  الَ ها  ينَيهنحل  َوبيَي   يَعيالٍ  َ يَن مَجَيَص ال َيهن بَييي  تن َميَص   َتيري ا ما َوَلَقيد  َشيهاد 
يَل ا   لَيي  َيَة ال َعَقبَيةا  َرسنولا ال َيها  نَيا َع َيى اإل اس  يَ   َيَواثَيق  رٍ  (1)  ا يَهَد بَيد  َيا َمش  يت  أََن يا تا َوإان    َوَميا أن ا

َهيييا ني  رل أَذ َكيييَر يفا النَييياسا ما ييين  َتييَراه   َكانَييت  بَيييد  ييين  قَيييط  أَقي يييَود َوَك أَي َسيييرَ َأيد ملَ  أَ  :َكييياَن ما ييي د  كن يييَ   ما  ا
ييتن َعن ييهن يفا  ا  ييَ  ال غَييبَاقا  َ تَييانا قَييط    خَتََ ف  َتَمَعييت  عان ييداه قَيبي  َييهن رَا ا َ ييَن مَجَع تينهنَمييا يفا  ا  ييَ    َوال َييها َمييا اج 
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َتبَاَ يا َرسنيولن   َ يَن َكانَيت   ا  يَ  ال غَيب َوقن   َرد باَغري اَ ياينراييدن َتيب َوًق إاَك وَ  وملَ  َيكنن  َرسنولن الَ ها   ال َغب َوقا 
َبَم َسييييَفرً   يفا َ يييير  َشييييدايدٍ  ال َييييها  ييييتَيق  ييييَر نحل    اكثييييريً   اَوَعييييدنو   اَوَمَفييييادً   ابَعايييييدً  اَواس  يييي اماَ  أَم  َ َج َييييى لا  منس 

بَييَة َتييب وا احل   بَيَر نحل  باوَ  (1) لاَيتَييَأَ بنوا أن   ييها الَييياه ينرايييدن  َييَأت  ها يي امنوَن َمييَص َرسنييولا ال َييها   ج  َوَك   َكثاييريل   َوال منس 
َفى لَييهن  :قَيياَل َكع ييتل  (2) جَي َمعنهنييحل  كاتَييابل َ ييا انل  َمييا ملَ    َ َمييا َرجنييمل ينرايييدن أَن  يَيتَيَغيَييَت إاَك ظَييَن أَن  َسييَي  
ي ن ال َيها  ييها َو  

يَ  طَابَيت  الثدَميارن َوالظديَللن   َيها َوَتيبَا َرسنيولن ال  يَين بال   ا َوجَتََهيَب َرسنيولن    ا  يَ  ال غَيب َوَق  ا
يي امنوَن َمَعييهن  ال َييها  ييتن أَت ييدنو لاَكيي   َأجَتََهييَب َمَعهنييحل    َوال منس  صن وملَ  أَق ييةا شيييئً   َ  َفاق   َييأَقنولن يفا   ا َييَأر جا
يي  يييَتَد باالنَيياسا اع ايييد   َي َييحل  ييَييي  أَنَيييا قَيييالارل َعَ ي يييها  :نَيف سا يييَبَن َرسنيييولن ال َيييها   َبل  يَيَتَمييياَلد  ا َ يييَن اش    ََأيب 

ييي امنوَن َمَعيييهن  ييين  َجَهييياداه شييييئً   َوال منس  يييحل   : َيقن  يييتن   اوملَ  أَق يييةا ما قنهن َ َأحلَ  ا مثن   َأجَتََهيييبن بَيع يييَدهن بايَييييو ٍ  أَو  ييَيييو َم  
 َيَغَدو تن بَيع َد أَن  َ َر نوا
َجَتََهبَ  (3) َ َتيَدو تن   ا َيَرَجع تن وملَ  أَق يةا شييئً   ألا َ َرَجع يتن وملَ  أَق يةا شييئً   مثن   امثن

َرعنوا َو َيَفياَرَط ال غَيب ون  يتن أَن  أَر تَايَم  َيأنل راَكهنحل     َيَ حل  يَيَبل   ا َ َن َأس   َي َيحل  يينَقيَدر  يا   َولَي تَي ا  َيَع  يتن   َوَإَم 
يتن يفا النَياسا بَيع يَد تنيرنو ا َرسنيولا ال َيها  َ   َذلا َ  يَبَن ا َأيد َك أََرد   َ  نف يتن  اييهاحل   كنن يتن إاَذا َتَرج  َأ  

َعَ ي ها  اَمغ منويبً  إاَك رجًل 
َن  َعَيَر الَ هن مان  اله َعَفاءا  أَو  رجًل   النيدَفاان  (4)  وملَ  يَيي كنر يا َرسنيولن ال َيها    ا

َل يفا ال َقو  ا باَتبنوكَ    بَيَ َ   َيبنوكَ َ َن  ين  بَي ا َسي اَمةَ  « َمـا فـََعـَل َكْعـبس » : َيَقاَل َو نَو َجالا  : َيَقياَل َرجنيمل ما
ََ َما قين  يتَ  : َيَقاَل منَعاذن ب نن َجَبمٍ   َوَنَظرنهن يفا عا  فاها   َ َبَسهن بينر َلاهن   يَا َرسنوَل الَ ها  وَل َوال َيها يَيا َرسني  بائ 

َنا َعَ ي ها إاَك َتيي رً   َيَ َميا بَيَ غَي ا أَنَيهن  َيَوَجيَه  :قَاَل َكع تن ب ينن َمالاي ٍ  .َ َسَكَت َرسنولن الَ ها   االَ ها َما َع ام 
ين  َسيَ  اها َتيدً  :َوطَفاق تن أََ يََكرن ال َكياَب َوأَقنيولن   َ َهَريا إَد  قَا اًل  يرن ن ما َياَذا َأت  يتَيَعن تن َع َيى وَ   ا ا اس 

ين  أَ   ايي   (5) دَاَ  َعيي د ال َباطاييمن  اقَييد  أَظَييَم قَالاًمي إاَن َرسنييوَل ال َيها  : َيَ َمييا قاييمَ   َذلايَ  باكنييمد ذاه رَأ ٍه ما
ن يييهن أَبَيييدً  يييرنَ  ما ٍء  اييييها َكييييابل  اَوَعَر  يييتن َأيد لَييين  َأت  َقهن   باَشييي   يييد  يييَبَن رَ  (6)  ََأمج َع يييتن يبا  سنيييولن ال َيييها َوَأيب 
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دا   اقَالاًميي ييجا يين  َسييَفٍر بَييَدأَ باال َمس  ا   وََكيياَن إاَذا قَييداَ  ما َعتَييي   ََ لا نَيياسا    َييَير َكييصن  ايييها رَك  َ َج َيي  َيَ َمييا  َيَعييَم   مثن
يَعةً   َ  َفاقنوا يَيع َتيارنوَن إالَي ها َوحَي  افنوَن َلهن   َذلاَ  َجاَءهن ال منَ َ فنونَ  يني هنحل    َومَثَياناَ  رجيًل  وََكياننوا باه   َيَقبايَم ما

ييتَيغ َفَر َ نييحل    َعَلنايَييتَيهنحل   َرسنييولن ال َييها  ئ تنييهن   َووََكييَم َسييرَاإاَر نحل  إاَن ال َييها   َوبَييايَيَعهنحل  َواس   َيَ َمييا َسييَ م تن   َ جا
َ قَييالَ   َعَ ي يها  َيَبَسييحَل  َيَبس يحَل ال منغ َهييتا  ئ ييتن أَ  «تـََعـالَ » :مثن َ يََدي ييها َ جا ييتن بيَي   ي  َ ييَن َجَ س   : َيَقيياَل يا   م شا

يين    بَي َييى : َيقن  ييتن  « َألَــْم َتُكــْن قَــْد ابـْتَـْعــَإ َظْهــَر َ   َمــا َخل َفــكَ » ييتن عان ييَد َتييري اَك ما إايد َوال َييها لَييو  َجَ س 
ني َيا يييما اليييد  رٍ   أَ   ييين  َسيييَ  اها باعنيييي  رن ن ما َلَقيييد    َوَلكاييي د َوال َيييها  (1) أنع  اييييتن َجيييَدًك َوَلَقيييد    َلرَأَي يييتن أَن  َسيييَأت 

َ َ  َع َي َ   َع ام تن لَئان  َ َدثي تنَ  ال يَيو َ  َ دايَج َكيياٍب  َير َ يى بايها َعي د  ي ا يَكَن ال َيهن أَن  ينس  َولَيئان    لَينوشا
ٍا جتَاييدن َع َييَ   ايييها  ييد  يي  َ ييَدثي تنَ  َ ييدايَج يبا رٍ   َك َوال َييها   َو ال َييها إايد أَلَر جنييو  ايييها َعف  يين  عنييي    َمييا َكيياَن يا ما

يَ  خَتََ ف يتن َعن ي َ  َأم ـا َهـَذا فـََقـْد » : َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  .َوالَ ها َما كنن تن َقط  أَقي َود َوَك أَي َسَر ماي د  ا
ييتن  «فـَُقــْم َحت ــى يـَْقِضــَي الل ــُه ِفيــكَ   َصــَد َ  يين  بَيي ا َسيي اَمَة  َييا َيبَيعنويا  َوثَيياَر راَجييالل    َيقنم   : َيَقييالنوا يا   ما

نَياَك كنن يَت أَذ نَيب يَت ذنبًي َوَلَقيد  َعَجيب َت أَن  َك َ كنيوَن اع تَيَير َت إاَن َرسنيولا ال َيها   قَيب يَم َ يَيا اَوالَ ها َميا َع ام 
  ََا اع َتَيَر إالَي ها ال منَتَ  دفنون تاغ َفارن َرسنولا الَ ها َقد  َكاَن َكا اَيَ  َذني     ا  َيَوال َيها َميا دَالنيوا  .َل َ  َبَ  اس 

يينَؤنيدبنييويا 
يي  (2) ييَص  َأنَكيييدَب نَيف سا َ قين  ييتن َ نييحل    َ ييَن أََرل تن أَن  أَر جا  :قَييالنوا  َ ييم  َلقاييَ  َ ييَيا َمعايي  َأَ ييدل  :مثن
ث ييَم َمييا قين  ييتَ   نَيَعييحل   ث ييمن َمييا قايييَم لَيي َ َ قايييَم َ نَمييا   َرجنييَلنا قَيياَك ما َييا : َيقن  ييتن   ما منييرَارَقن ب يينن  :قَييالنوا  َميين  إن

يَللن ب ينن أنَميَيَة ال يَواقافا    يراه  َو ا ا   الرَبايصا ال َعم  ا يَبياحلَا   رً    َييََكرنوا يا َرجن َي   يَوقل   اقَيد  َشيهاَدا بَيد  َميا أنس     ايها
َا يا  َ  ذََكرنوإن ا َمين   َرسنيولن ال َيها َونَيَهيى   َ َمَهي تن  ا ين  بيَي   نَيا أَيي َهيا الَثَلثَيةن ما ي اماَ  َعين  َكَلما ال منس 

تَيَنبَينَييا النَييياسن َو َيَغيَييييرنوا لَنَييا  خَتَ َييَف َعن يييهن  ييَ  الَييييتا أَع يييرامن    َاج  َر ضن َ َميييا  ا ييي  األ    َ يييَن  َيَنَكييَرت  يفا نَيف سا
يييَ   يييَتَكانَا  لَيي  َيييةً  َيَ باثي نَيييا َع َيييى َذلايييَ  مَخ سا َباَه  َاس   ََأَميييا يَبيييا ا

َوأََميييا أَنَيييا   َوقَيَعيييَدا يفا بينينو ااَميييا يَيب كايَيييانا  (3)
َ َد نحل   ي اما َ   َ كنن تن َأَشَت ال َقو  ا َوَأج  يَهدن الَريَلَق َميَص ال منس  يرن ن  ََأش  يَوااا   َ كنن تن َأت  َس  َوأَطنيومن يفا األ 

ها بَيع َد الَرَلقا  َوآِتا َرسنوَل الَ ها   دل َوَك ينَك دمن ا َأ َ  ي    َأنَس دحلن َعَ ي ها َو نَو يفا جَم  اسا  : َيأَقنولن يفا نَيف سا
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َ أنيَبيي د  َقرايبًيي  َ ييم  َ ييَرَك َشييَفتَيي ها باييَرلد الَسييَل ا َع َييَ  أَ   َك  ن ييهن  امثن   َييإاَذا أَقي بَي  ييتن َع َييى   َأنَسيياراقنهن الَنظَييرَ   ما
يييَوقا النَييياسا   َوإاَذا ال تَيَفيييت  حَن يييَوهن أَع يييَرَض َعييي د   يَبيييَلِتا أَقي بَيييَم إاَيَ  ييين  َجف    َ يييَن إاَذا طَييياَل َع َيييَ  َذلايييَ  ما

َداَر َ اإاطا َأ ا قَيَتاَلقَ    َ ي يها َ َسيَ م تن عَ   َو نَو اب نن َعمد  َوَأَ ت  النَياسا إاَيَ  (1) َمَشي تن َ َن َ َسَور تن جا
ييت  ال َييَه َوَرسنييوَلهن   يَييا أَبَييا قَيتَيياَلقَ  : َيقن  ييتن    َيَوال َييها َمييا َرَل َع َييَ  الَسييَل َ    أَن شنييدنَك باال َييها َ ييم   َيع َ منيي ا أن ا

تن لَييهن  َيَنَشييد  نهن َ َسييَكتَ   َ َسييَكتَ  تن لَييهن  َيَنَشييد  نهن    َيعنييد   َيَفاَ ييت     َييحلن ال َييهن َوَرسنييولنهن أَع   : َيَقييالَ    َيعنييد 
َناَه َو َيَولَي تن َ َن َ َسَور تن اع ايَدارَ  ي  باسنيواا ال َمداينَيةا  :قَيالَ  .َعيي  نَيا أَنَيا أَم شا ين  أَني بَياطا    َيبَييي  إاَذا نَيَب اي ؟ ما

ما الَشأ  ا  َن  َقداَ  باال ََعا ا يَبايعنهن باال َمدايَنةا   أَ   َ  َفايَق النَياسن   َكع تا ب نا َمالاي ٍ َمن  يَدنل  َعَ ى   :يَيقنولن    ا
رينوَن َلهن  ين  َم اي ا َتَسيانَ  اَ َن إاَذا َجياَءيا َل َيَص إاَيَ كاَتابًي  ينشا أََميا بَيع يدن  َإانَيهن قَيد  بَيَ غَي ا أََن  : َيإاَذا  اييها   ما

َبَ  قَييد  َجَفيياكَ  يييَيَعةٍ وملَ  جَي َع  ييَ  ال َييهن باييَدارا َ ييَواٍن َوَك   يَبييا ا يي َ  (2) َمه  ق  بانَييا نينَواسا  َيقن  ييتن َلَمييا  . َيياحلَ 
يين  ال ييَبَلءا  اَوَ ييَيا أيًهيي :قَيرَأ  ينَهييا َييا  ما َييا التَين ييوَر َ َسييَجر  نهن تا ييتن تا َ ييَن إاَذا َمَهييت  أَر بَيعنييوَن لَيي  َييًة  (3)  َيتَيَيَمم 

َم سا َ  رَأَ َي َ  إاَن َرسنوَل الَ ها  : ا  َيَقالَ يَأ  اي إاَذا َرسنولن َرسنولا الَ ها   مان  اخل    يَأ منرنَك أَن   َيع تَيباَل ام 
َربي َهييا  َك  :قَييالَ   أنطَ دقنَهييا أَ   َميياَذا أَ ي َعييمن  : َيقن  ييتن  َييا َوَك  َيق  ث ييَم َذلايي َ  .بَييم  اع َتبا   َخَ ما   َوأَر َسييَم إاَن يَبييا ا

ييييرََأِتا  م  قاييي  باَأ   ايييي ا  : َيقن  يييتن كا يييرا  احلَ  َم  يييَ  ال َييييهن يفا َ ييييَيا األ  ييييويا عان يييَد نحل  َ ييييَن يَيق ها  :قَيييياَل َكع ييييتل  . َيَتكن
ييَللا ب يينا أنَميَييةَ  ييرَأَقن  ا ييَلَل ب ييَن أنَميَييَة َشييي  ل   يَييا َرسنييوَل ال َييها  : َيَقالَييت   َرسنييوَل ال َييها   َ َجيياَءت  ام  إاَن  ا

ََ َلهن َتالا ل  رَهن   َ اإاصل لَي  دنَمهن   َيَهم  َ ك  إانَيهن َوال َيها َميا بايها  :قَالَيت   «َوَلِكـْن َل يـَْقَربْـكِ   َل » :قَالَ   أَن  َأت 
ءٍ  ييها َ ييَيا  َ رََكييةل إاَن َشيي   ييراها َمييا َكيياَن إاَن يَيو ما يين  أَم   َيَقيياَل يا بَيع ييةن   َوال َييها َمييا دَاَل يَيب كايي  منن ييين َكيياَن ما

َتأ َذن َت َرسنولَ  :أَ   ا  رَأَ ا َ  الَ ها  َلو  اس  رَأَقا  اَللا ب ينا أنَميَيَة أَن  خَت دنَميهن    يفا ام  م   : َيقن  يتن   َكَما أَذاَن كا
َتأ ذانن  ايَها َرسنوَل الَ ها  راي ا َميا يَيقنيولن َرسنيولن ال َيها   َوالَ ها َك َأس  يَتأ َذني تنهن  ايَهيا َوَما ينيد  َوأَنَيا   إاَذا اس 

َر لََيالٍ   َرجنمل َشاب؟  يَ  نَيَهيى َرسنيولن ال َيها    َيَ باث تن بَيع َد َذلاَ  َعش  َ ًة مان   ا َ َن َكَمَ ت  لََنا مَخ سنوَن لَيي 
 نَييا يَ  لَيي  َييةً   َعين  َكَلما يرا يبنييب َن مَخ سا يين  بينينو انَييا   َيَ َميا يَبييَ ي تن يَبييَلَق ال َفج  ييرا بَيي يٍت ما   َوأَنَييا َع َيى َظه 
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نَييا أَنَيي َييالا الَيييتا ذََكييَر ال َييهن  َيبَييي  َل َع َييى احل  يي   ا َجييالا َييا   قَييد  َ يياَقت  َع َييَ  نَيف سا َر ضن  ا َوَ يياَقت  َع َييَ  األ 
ير   :يَاع تن يَبو َت يَباراٍخ أَو َس َعَ ى َجَبما َس  ٍص بايَأع َ ى يَبيو  اها   َر نَبت    :قَيالَ   يَيا َكع يتن ب يَن َمالايٍ  أَب شا

يييَ  يَبيييَ ى  َوآَذَن َرسنيييولن ال َيييها   َوَعَر  يييتن أَن  قَيييد  َجييياَء  َييييرَ ل   اَ َ يييَرر تن َسييياجدً  نَيييا  ا بَيييةا ال َيييها َعَ يي  باتَيو 
ييرا  ييرنونَيَنا  يَبييَلَق ال َفج  ييرنونَ    َييَيَ َت النَيياسن يينَبشد َخَ منَبشد   اَورََكييَة إاَيَ َرجنييمل  َيَرًسيي  َوَذَ ييَت قابَييَم يَبييا ا

يي َ  يين  َأس  َبَييما   حلَ َوَسييَعى َسيياٍع ما يين  ال َفييَرسا    َييَأو َس َع َييى اع  ييرََع ما  َيَ َمييا َجيياَءيا الَييياه   وََكيياَن الَرييو تن َأس 
 َ َ يييرنيا نَيَبع يييتن لَيييهن ثيَيييو  يييرَاهن   يَاع يييتن يَبيييو  َهن يينَبشد َيييا بابنش  َمئاييييٍ   َ َكَسيييو  نهن إايَاإن َيييا يَيو  َرإن   َوال َيييها َميييا أَم  اييي ن َتيي 

تَيَعر تن  تينهنَماَواس  ا  َيَ باس  بَي   يينَهن يويا  (1) ا َيو ًجي ا َيَيتَيَ َقيايا النَياسن  َيو ًجي  َوان  ََ ق يتن إاَن َرسنيولا ال َيها   ثَيو 
بَةا  بَةن الَ ها َعَ ي  َ  :يَيقنولنونَ   باالتَيو  ناَ   َيو  دَ  :قَاَل َكع تل   لاتَيه    َإاَذا َرسنيولن ال َيها   َ َن َلَت  تن ال َمس جا

لَيهن النَيياسن  َل َ و  نن عنبَيي ييدا ال َيها يينَهيير والن  َيَقياَ  إاَيَ طَ  َيييةن ب ي  َجيالا
َوال َييها َميا قَيياَ    َ يَن يَبيياَ َي ا َوَ نَيايا  (2)

ييرَهن  رايَن َتيي  يين  ال منَهيياجا سنييولا ال َييها  َيَ َمييا َسييَ م تن َع َييى رَ  :قَيياَل َكع ييتل   َوَك أَن َسيياَ ا لا َ  َيييةَ   إاَيَ َرجنييمل ما
   قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها   يييرنورا ييين  الس  يييهن ما هن يييرنان َوج  يييَو يَيبي  ـــُذ » :َو ن ـــَك ُمْن ـــْومن َمـــر  َعَلْي َأْبِشـــْر ِبَخْيـــِر يـَ

ين  عان ييداَك يَييا َرسنيوَل ال َييها  :قين  ييتن  :قَييالَ  «َولَـَدْتَك أُمعــكَ  يين  عان يدا ال َييها   أَما ْنــِد بَــْل ِمــْن عِ   َل » :قَييالَ   أَ   ما
هنييهن َ ييَن َكأَنَييهن قا  َعييةن َقَمييرٍ  وََكيياَن َرسنييولن ال َييها  «الل ــهِ  ييتَيَناَر َوج  ن ييهن   إاَذا سنييَر اس    وَكننَييا نَيع ييرامن َذلاييَ  ما

َ يََدي ها قين  يتن  ين  َميايا يَبيَدقَ  : َيَ َما َجَ س تن بَي   َ ايَص ما ين   َييو َبيتا أَن  َأخن  ًة إاَن ال َيها َوإاَن يَيا َرسنيوَل ال َيها إاَن ما
ـــرس لَـــكَ » :قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها   َرسنيييولا ال َيييها   َيييإايد  :قين  يييتن  «َأْمِســـْك َعَلْيـــَك بـَْعـــَ  َمالِـــَك فـَُهـــَو َخيـْ

ما  أنم سا ن َسه 
َي بَييرَ  (3) اا   يَيا َرسنيوَل ال َيها  : َيقن  يتن   الَيياه خبا ين   َييو َبيتا وَ   إاَن ال َيَه إاَ َيا َعَيايا باالرديد  إاَن ما

قً  يييد  ييي اماَ  أَب يييَلهن ال َيييهن  ا َيَوال َييها َميييا أَع  َيييحلن َأَ يييدً   َميييا بَقاييييتن  اأَن  َك أنَ ييددَ  إاَك يبا يين  ال منس  ما
اا  (4) يييد  يفا يبا

دايجا منن ين ذََكر تن َذلاَ  لاَرسنولا الَ ها  َا أَب َليا  احلَ  َسَن  ا ين ذََكير تن َذلايَ  لاَرسنيولا َما  َيَعَمد تن منن    َأ  
يييو أَن  حَي َفظَيي ا ال َيييهن  ايَمييا بَقاييييتن   اإاَن ييَييو ما  َ يييَيا َكيييابً  ال َييها  َوأَني ييَبَل ال َيييهن َع َييى َرسنيييولاها  .َوإايد أَلَر جن
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:  َن َريييارا رايَن َواأل  د َوال منَهييياجا لايييها  - َلَقيييد   َييياَب ال َيييهن َع َيييى النَيييخا  وَكنوننيييوا َميييَص الَريييالاقا َ  -: إاَن قَيو 
يَل ا  -  َيَوالَ ها َما أَني َعحَل الَ هن َعَ َ  مان  ناع َميٍة قَيط    119 – 117.التوبية:  أَع ظَيحَل يفا  - بَيع يَد أَن  َ يَدايا لا  اس 

قا  لاَرسنولا الَ ها  د   َيإاَن ال َيَه   َ  الَييايَن َكيَيبنواأَن  َك َأكنيوَن َكَيبي تنيهن  ََأ   ايَ  َكَميا َ  َي  نَيف سا  مان  يبا
َ   -قَيياَل لا َيييايَن َكييَيبنوا  ييَ  أَني ييَبَل ال ييَو   ََ ييدٍ  - ا َسييَيي  افنوَن  : َيَقيياَل  َيبَيياَرَك َو َيَعيياَن   َشييَر َمييا قَيياَل ألا

لاييها  - باال َيها َلكنييحل  إاَذا اني َقَ ب ييتنحل   ييقا َ  َييإاَن ال َييَه َك يَير َ ييى َعيين  ا - :إاَن قَيو    96 – 95.التوبيية:  .ل َقييو  ا ال َفاسا
يني هنحل  َرسنيولن ال َيها  :قَياَل َكع يتل  ييرا أنولَئايَ  الَييايَن قَبايَم ما نَيا أَيي َهيا الَثَلثَيةن َعين  أَم  يَ  َ َ فنييوا  وَكننَيا خَتََ ف   ا

ييتَيغ َفَر َ نييحل    لَييهن   : َباييَيلاَ  قَيياَل ال َييهن   َ ييَن َقَهييى ال َييهن  ايييها  (1)َرنَيياأَم   َوأَر َجييأَ َرسنييولن ال َييها    َيبَييايَيَعهنحل  َواس 
َوَع َييى الَثَلثَييةا الَيييايَن تن دفنييوا  :نَييا َعيين  ال غَييب وا   118.التوبيية َييا تن دف  ََ الَييياه ذََكييَر ال َييهن  ا إاَ َييا  نييَو   َولَييي 

َرنَا  خَت  ايفنهن إايَانَا ن هن  َعَمن    َوإار َجاؤنهن أَم    .4418.رواه الب اره:  .َ َ َف َلهن َواع َتَيَر إالَي ها  َيَقباَم ما

 ِإَلى ِكْسَرك َوقـَْيَصرَ  باب: ِكَتاِب الن ِبي   -47

ين  َرسنييولا ال َييها  -1694 ييرََق قَيياَل: َلَقييد  نَيَفَعي ا ال َييهن باَك اَمييٍة يَاع تينَهييا ما َمييما   َعين  َأ ا َبك  أَيَيياَ  اعَ 
َمييما  َأنقَا اييَم َمَعهنييحل   قَيياَل: َلَمييا بَي َييَ  َرسنييوَل ال َييها بَيع يي ييَيابا اعَ  َييَق باَأيب  تن أَن  َأحل  ييَم  َد َمييا كاييد  أََن أَ  

يييَرد  قَيياَل:  يييوا َع َييي هاحل  بان ييَت كاس  ـــْومس َولـ ـْوا َأْمـــَرُهْم اْمــَرَأةً » َيياراَس قَييد  َمَ كن .رواه الب ييياره:  .«لَـــْن يـُْفِلــَح قـَ
4425.  
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: َلَعييييا النَييييخا   -1695 َهييييا قَالَييييت  ييييَ  ال َييييهن َعني  َهييييا يفا  َعيييين  َعاإاَشييييَة َر ا ييييَ  ال َييييهن َعني   َاطاَمييييَة َر ا
َواهن  َشييك 
ٍء َ َهيي (2) َ َلَعاَ ييا َ َسيياَرَ ا باَشيي   ٍء  َيَبَكييت   مثن َكت   َ َسييأَل َنا الَييياه قنييباَة  ايييها  َ َسيياَرَ ا باَشيي   يا

: َسييياَريا النَيييخا   َ َسييياَريا  َعييين  َذلايييَ    َيَقالَيييت  يييَبةن يفا َوَجعايييها الَيييياه  ينيييونيفَد  اييييها   َيَبَكي يييتن  مثن أَنَيييهن يينق 
 . ك تن بَيَريا َأيد أََولن أَ   اها يَيت بَيعنهن  َ َهيا   .4433 4434.رواه الب اره:  ََأت 

ةن َمـر ًة  َوِإنـ ُه اْلُقـْرآَن ُكـل  َسـنَ  ين  ِجْبرِيـَل َكـاَن يـَُعاِرُضـنِ إِ » :َأَسيَر إاَيَ  : َيَقالَيت  ايٍَة: .َويفا راوَ  (97)

                                                                                                  
 .أتره :أه (1)
 .يف مر ه :أه (2)
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 َيَبَكي ييتن . «يَلَحاقًــا بِــ يَوِإن ــِك َأو ُل َأْهــِل بـَْيِتــ  يُأرَاُه ِإل  َحَضــَر َأَجِلــ اْلَعــاَم َمــر تـَْيِن  َولَ  يَعاَرَضــنِ 
ك تن  .«- ِنَســاِء اْلُمــْؤِمِنينَ  أَو   -َســي َدَة ِنَســاِء َأْهــِل اْلَجن ــِة  يا تـَْرَضــْيَن َأْن َتُكــونِ َأَمــ» : َيَقييالَ  َ َهيييا
 .3624.رواه الب اره:  . لاَيلا َ 

 (1)
 

َيَيييَر بيَيي -1696 ؟ َ ييَن  ن َييصن أَنَييهن َك َ نييوتن نَييخا : كنن ييتن َأي  َهييا قَالَييت  ييَ  ال َييهن َعني  َهييا َر ا ني َيا َوَعني  َ الييد    
 َ رَقا  َ َسماع تن الَنخا تا َيةل  َواآل  ها الَيياه َمياَت  اييها  َوَأَتَي  يهن كن يَيقنولن يفا َمَر ا

(2)  : َمـَع الـ ِذيَن »يَيقنيولن
يَةَ  «َأنـَْعَم الل ُه َعَلْيِهمْ    .4435.رواه الب اره: . َ ظَنَين تن أَنَهن تنييدَر.  69.النساء:  اآل 

: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  -1697 َهييا قَالَييت  ييَ  ال َييهن َعني  َهييا َر ا :  َوَعني  ينل يَيقنييولن ــْم »َو نييَو يَبيييا ِإن ــُه َل
ــرَ أَو   -يـُْقــَبْ  نَِبــي  قَــ ع َحت ــى يـَــَرك َمْقَعــَدُه ِمــْن اْلَجن ــِة  ثُــم  ُيَحي ــا  ييَتَكى َوَ َهييرَهن  «- ُيَخيـ   َيَ َمييا اش 

يَ  َعَ ي يها   يَ ال َقيب ةن  َورَأ سنيهن عَ  يياه تنشا َ قَييالَ  (3)َ َميا أَ َياَا َشيَ َص َبَريرنهن  َيى َ  ا : حَن يَو َسيق فا ال بَيي يتا مثن
َْعَلــى» َْ «الل ُهــم  ِفــي الر ِفيــِق ا

: إاذً  (4) ثينَنا َو نييَو  ا َيقن  ييتن َييدد َك َ  َتارننَييا   َيَعَر  ييتن أَنَييهن َ دايثنييهن الَييياه َكيياَن حين
ينل.    .4437الب اره: .رواه يَبيا
َهيييا: أََن َرسنيييوَل ال َيييها  -1692 يييَ  ال َيييهن َعني  َهيييا َر ا يييها   َوَعني  يييَتَكى نَيَفيييَج َع َيييى نَيف سا َكييياَن إاَذا اش 
بايال منَعودَذاتا 
ييها  (5) ييتن أَن فايجن َع َييى نَيف سا ييَتَكى َوَجَعييهن الَيياه  ينييونيفَد  اييها  طَفاق  َوَمَسييَن َعن يهن بايَييداها   َيَ َميا اش 

باال منَعودَذاتا اَليتا َكاَن يَين فاجن 
د  (6)   .4439.رواه الب اره: َعن هن.  َوأَم َسنن باَيدا الَنخا

د  -1699 : َأيب َغي تن إان الَنخا َها قَاَلت  َ  الَ هن َعني  َها َر ا ينادل إاَيَ  َوَعني  قَيب َم أَن  َ نيوَت  َو نيَو منس 

                                                                                                  
.أترجييه الب يياره يف علمييات النبييوق  وسيييأِت طييرم ميين  يييا احلييديج يف  هيياإم القييرآن/ بيياب: كييان جريييم يعييرض القييرآن  (1)

 مع ًقا يف الو ص اليكور .  وقد رواه الب اره  :  /1852ع ى النخ 
 .ما حيد  ل روت  يمنص جهار ه :بالهحل والتشديد (2)
 .ار فص وامتد :أه (3)
و ييو الييرال بقولييه سييبيانه   بييم  ييحل مجاعيية األنبييياء وتييري حل :وت ييأ ذليي  األد ييره وقييال   ييو اسييحل ميين أييياء اهلل  عييان :قيييم (4)

 .ألع ى اعنةالر يق ا :وقال تريه و سن أولئ  ر يًقا :و عان
 .جاء مفسرًا يف الرواية األترد باإلتلص والسور   بعد ا (5)
 .إا  عىن :وقيم   إن كان  هو التفم  ك بباا  يه :وقيم  كاليه يببا أه ينف  يف الرقية :ينفج (6)
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 : رَهن  يَيقنولن   .4445.رواه الب اره:  .«اْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني َوَأْلِحْقِني بِالر ِفيقِ  الل ُهم  »َظه 

َهيييا  -1711 يييَ  ال َيييهن َعني  َهيييا َر ا : َمييياَت النَيييخا   -يفا راَوايَيييٍة  -َوَعني  َ َ ييياقاَنيتا  قَالَيييت  َوإانَيييهن لَبَيييي  
ََ ٍد أَبَ  (1)َوَذاقاَنيتا  َدَق ال َمو تا ألا رَهن شا د  ادً َ َل َأك    .4446.رواه الب اره: . بَيع َد الَنخا

َ  اهللن َعني هنَماَعنا اب نا َعَباٍس  -1711 ين  عان يدا َرسنيولا : أََن َع اَ  ب َن َأ ا طَالاٍت َر ا   َترََ  ما
ييي ال َيييها  : يَيييا أَبَيييا َ َسيييٍن  َكي يييَف َأيب    َبَن َرسنيييولن ال َيييها يفا َوَجعايييها الَيييياه  ينيييونيفَد  اييييها   َيَقييياَل النَييياسن

ييدا ال َييها بَاراإًيي َم  ييَبَن كا    ََأَتييَي بايَييداها َعبَيياسن ب يينن َعب ييدا ال من َ اييتا   َيَقيياَل لَييهن: أَن ييَت َوال َييها بَيع ييَد ا َيَقيياَل: َأيب 
ييين  َوجَ  ثَيييَلٍ  َعب يييدن ال َعَريييا  َوإايد َوال َيييها أَلََرد َرسنيييوَل ال َيييها  عايييها َ يييَيا  إايد أَلَع يييرامن َسيييو َم يينتَييييَوَس ما

يرن  إان   ونجنوَه َب ا َعب دا ال من َ اتا عان َد ال َمو تا  اذ َ ت  باَنا إاَن َرسنيولا ال َيها  َم  يأَل هن  اييَمن  َ يَيا األ   َي  َنس 
يَبيى بانَيا   يَ  نَياهن   ََأو  َنا َذلايَ   َوإان  َكياَن يفا َتري انَيا َع ام  َقياَل َع اي ؟: إانَيا َوال َيها لَيئان  َسيأَل َناَ ا َكاَن  ايَنا َع ام 

ييييَأ نَا َرسنييييوَل ال َييييها  َرسنييييوَل ال َييييها  .رواه . َ َمنَيَعَناَ ييييا َك يينع  ايَناَ ييييا النَيييياسن بَيع ييييَدهن  َوإايد َوال َييييها َك َأس 
  .4447الب اره: 

َها أَنَيَها َكانَي -1718 َ  الَ هن َعني  ين  ناَعيحلا ال َيها َع َيَ  أََن َرسنيوَل ال َيها َعن  َعاإاَشَة َر ا : إاَن ما ت   َيقنيولن
 رايقايي  َورايقاييها عان ييَد َمو  ايي َ راه َوحَن ييراه  َوأََن ال َييَه مَجَييَص بيَيي   َ َسييي  ها:  ينييونيفَد يفا بَيي يييتا  َويفا ييَييو ما   َوبيَيي  

يناَدقل َرسنيوَل ال َيها  َلَتَم َعَ َ  َعب دن الَرمح َنا َوباَيداها السدَواكن     َيرَأَيي تنيهن يَين ظنيرن إالَي يها  َوَعَر  يتن أَنَيهن َوأَنَيا منس 
 : يييَتَد َعَ ي يييها  َوقين  يييتن ييها أَن  نَيَعيييحل    َيتَيَناَول تنيييهن  َاش  يييينهن لَيييَ    ََأَشييياَر بارَأ سا : آتن يييَواَك   َيقن  يييتن أنلَييدننيييهن حيناييت  السد

ها أَ  من يََدي يها يفا ال َمياءا َلَ    ََأَشاَر بارَأ سا تا يَوقل  ايَهيا َمياءل  َ َجَعيَم ينيد  َ يََدي يها رَك  ن  نَيَعحل    َيَ يَين تنيهن  َيَأَمرَهن  َوبيَي  
 : َهيييهن  يَيقنيييولن َسييينن تااَميييا َوج  َ َنَريييَت يَيييَدهن  «َل ِإلَـــَه ِإل  الل ـــُه  ِإن  لِْلَمـــْوِت َســـَكَراتن » َيَيم  مثن

َ َجَعيييَم  (2)
 : َْعَلى»يَيقنولن َْ   .4449.رواه الب اره: َ َن قنباَة َوَماَلت  يَدنهن.  «ِفي الر ِفيِق ا

1718-  َ : لَيَدل نَا النَيخا َهيا قَالَيت  يَ  ال َيهن َعني  َهيا َر ا نَيا: أَن  َك  َوَعني  يرين إالَيي  يها  َ َجَعيَم ينشا يفا َمَر ا

                                                                                                  
الو يدق الن فهية بي  الرتقيو    :وقييم  احلاقنية ميا  ييه ال عيا  :وقييم  والياقنة ما عيل منهيا  احلاقنة ما سفم من الب ن :قيم (1)

 .طرم احل قو  :وقيم  قيم الياقنة نقرق النيرو  .واحل ق
 .مد ا :أه (2)
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يَيييةن ال َميييرايةا لا ييي (1) َي نيييد ويا  ـــْم َأنـَْهُكـــْم َأْن تـَُلـــدعوِني »َدَواءا   َيَ َميييا أَ َييياَا قَييياَل:  َيقن  نَيييا: َكرَا ا قين  نَيييا:   «َأَل
َيَة ال َمرايةا لا َدَواءا   َيَقاَل:  َقى َأَحدس ِفي اْلبَـْيِإ ِإل  ُلد  َوَأنَا َأْنظُـُر ِإل  اْلَعب ـاَ،  فَِ نـ ُه لَـْم »َكرَا ا َل يـَبـْ

  .4458.رواه الب اره:  .«َيْشَهْدُكمْ 

1714-  ٍَ َجَعيييَم يَيتَيَغَشييياهن   َيَقالَيييت   َاطاَميييةن: َواَكييير َب  قَييياَل: َلَميييا ثَيقنيييَم النَيييخا   َعييين  أَنَييي
أَبَاهن 
َْ َعَلى َأبِيِك َكْربس بـَْعَد اْليَـْومِ » َيَقاَل َ َا:  (2)    .4462.رواه الب اره: . «لَْي

 باب: َوفَاِة الن ِبي   -49

َها: أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َعاإا  -1715 َ  الَ هن َعني  يتدَ . َشَة َر ا  ينونيفَد َو نَو اب نن َثَلٍ  َوسا
.رواه  (3)

  .4466الب اره: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 .الدواء اليه يرت من أ د جانخ  حل الرية وإا لديداه -بفتن الل -ال دول  (1)
 .تمه :أه (2)
 .  :  /1475اق النخ . يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف الناقت/ باب: و  (3)
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(64) 
 ِكَتاب التَـْفِسيرِ 
 سورة الفاتحة

 َما َجاَء ِفي فَاِتَحِة اْلِكَتابِ  :بَاب -1
َعيين  َأ ا َسيييعايدا ب ييينا ال منَع َيييى  -1716

دا   َيييَدَعايا َرسنيييولن  (1) يييجا قَييياَل: كنن يييتن أنيَبييي د  يفا ال َمس 
: يَييا َرسنييوَل ال َييها إايد كنن ييتن أنيَبيي د    َيَقيياَل:  ال َييها  ب ييهن   َيقن  ييتن اْســَتِجيُبوا َألَــْم يـَُقــْل الل ــُه: » َي َييحل  أنجا

َِا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ  :  24.األنفال:  « لِل ِه َولِلر ُسوِل ِإ َ قَاَل يا َُعل َمن َك ُسورًَة ِهـَي َأْعظَـُم ». مثن ََ
ََ ِمـْن اْلَمْسـِجدِ  َ َأَتيَي بايَيداه   َيَ َميا أَرَاَل أَن  َ  يرنَ   قين  يتن لَيهن:  «السعَوِر ِفي اْلُقْرآِن  قـَْبَل َأْن َتْخُر مثن

.الفاتية:  اْلَحْمـُد لِل ـِه َرب  اْلَعـاَلِمينَ » ال قنر آنا  قَياَل: َأملَ   َيقنم  أَلنَع دَمَنَ  سنورًَق  اَ  أَع َظحلن سنورٍَق يفا 

  .4474.رواه الب اره:  .«ِهَي الس ْبُع اْلَمثَاِني  َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم ال ِذي ُأوتِيُتهُ   2

 ُسورَُة اْلبَـَقَرةِ 

ُتْم تـَْعَلُمونَ  اَفاَل َتْجَعُلوا ِلل ِه أَْنَدادً بَاب: قـَْولُُه تـََعاَلى:  -8   .22َوأَنـْ

َ  َعيين  َعب ييدا ال َييها  -1717 َأْن »: َأه  الييَين تا أَع ظَييحلن عان ييَد ال َييها  قَيياَل: قَيياَل: َسييأَل تن النَييخا
َ َأه   قَيياَل:  «َوُهــَو َخَلَقــكَ  (2)اَتْجَعــَل لِل ــِه نِــد   : مثن : إاَن َذلاييَ  َلَعظايييحلل  قين  ييتن تُــَل َولَــَدَ  َوَأْن تـَقْ »قين  ييتن

َ َأه   قَاَل:  «َتَخاُف َأْن َيْطَعَم َمَعكَ  : مثن َأْن تـَُزاِنَي َحِليَلَة َجاِر َ »قين  تن
(3)

  .4477.رواه الب اره:  .«

                                                                                                  
مييات سيينة ثييل    بيين نفيييصا :ويقييال  احلييار  :وقيييم  يقييال ايييه را ييص بيين أوس  أبييو سييعيد بيين الع ييى األنريياره الييدي. ييو  (1)

 ( .1152. )التقريت: وسبع  وقيم تري ذل 
 .وي  ق الند ع ى الهد أيًها  ومجعه أندال  مثًل  :أه (2)
 . ا ذل  لكو ا تم معه يف مو ص وا دقيم      الرأق ذات البو  (3)



  

 (585) 

َزْلَنا َعَلْيُكْم اْلَمن  َوالس ْلَوكبَاب:  -8 إلى  َوظَل ْلَنا َعَلْيُكْم اْلَََّماَم َوأَنـْ
 ََيْظِلُمون.57  

َوَماُؤَهـا  (2)ِمـْن اْلَمـن   (1)اْلَكْمـَأةُ »: قَياَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها  ن  َسعايدا ب نا َدي ٍد عَ  -1712
  .4478.رواه الب اره:  .«ِشَفاءس لِْلَعْينِ 

َها َحْيُث ِشْئُتمْ بَاب:  -4 ِْ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ  َوِإ
  58.اْلية

د  ا  نَريي رََق َعن  أَ  -1719  اِقيَل لَِبِني ِإْسَرائِيَل: اْدُخُلوا اْلبَـاَب ُسـج دً »قَاَل:    َعن  الَنخا
ُلوا  َوقَاُلوا: ِحْنط ةس  َحب ةس ِفـي َشـَعَرةن  (3) َوُقوُلوا ِحط ةس  .رواه  .«َفَدَخُلوا يـَْزَحُفوَن َعَلى َأْسَتاِهِهْم  فـََبد 

  .4479الب اره: 

َهاْوِلِه: بَاب: قَـ  -5   .156َما نـَْنَسْخ ِمْن آيَةن َأْو نـُْنِسَها نَْأِت ِبَخْيرن ِمنـْ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: قَيياَل عنَمييرن  َعيينا اب يينا  -1711 : أَقي َرؤننَييا أنَ ؟  َوأَق َهييانَا َع ايي ؟  َعبَيياٍس َر ا
: َك أَلَعن شيئً  اَوإانَا لََندَعن مان  قَيو لا أنَ    َوَذاَك أََن أنبَيي   ين  َرسنيولا ال َيها  ايَيقنولن   َوقَيد  قَياَل ال َيهن يَاع تنهن ما

َها َيَعاَن:  َما نَين َس   مان  آيٍَة أَو  نينن سا
  .4481.رواه الب اره:   .156.البقرق:  (4)

                                                                                                  
كيالن الييه أنييبل    أه طعاًميا بغيري عميم  والعيرب  سيمية جيدره األرض  سيماه الشيارع منًيا   يو معيروم مين نبيات األرض (1)

 .ع ى ب  إسراإيم
وأما قوله:   .15/164.وقيم تري ذل   انظر الفتن:  .عسم ينبل ع ى بعة الثمار يف بعة البلل و و السمى بالرتعب  (2)
  العىن أ ا  شبه الن لكو ا  أِت عفًوا بل عل  «الكمأق من الن»
 . ط عنا ذنوبنا :أه (3)
 :و يييه ذكيير مجاعيية وأولييه  عيين أنييَ مر وًعييا يف ذكيير أ    وقييد أترجييه الرتميييه وتييريه.أتيير  الب يياره  يييا احلييديج موقو ًييا( 4)
احليديج ويبيييه  لكين قيال تيريه: إن الريواب إرسياله   «حل لكتياب اهلل أ  بين كعيتوأقيرؤ  -و ييه-أر حل أميت بأميت أبو بكير »

أترجيه البغيوه  وعين  «بين أ  طاليت  أقهي  أمييت ع ي» يورل يف  يديج مر يوع أيًهيا عين أنيَ ر عيه:  «وأقهانا ع  »وأما قوله: 
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  .116ُسْبَحانَهُ  اَوقَاُلوا ات َخَذ الل ُه َوَلدً بَاب:  -6

يَ  اهللن َعني هنَميااٍس َعبَي َعنا اب ينا  -1711 د َر ا بَِني ابْـُن آَدَم »قَياَل:    َعين  النَيخا قَـاَل الل ـُه: َكـذ 
ــَزَعَم َأن ــي َل َأْقــِدُر  ــا َتْكِذيُبــُه ِإي ــاَي فـَ َِِلــَك  فََأم  ــُه  َِِلــَك  َوَشــَتَمِني َولَــْم َيُكــْن َل ــُه  َأْن َولَــْم َيُكــْن َل

.رواه  .«اَشـْتُمُه ِإيـ اَي فـََقْولُـُه لِـي َولَـدس  َفُسـْبَحاِني َأْن َأت ِخـَذ َصـاِحَبًة َأْو َولَـدً ُأِعيَدُه َكَما َكاَن  َوَأم ـا 
  .4482الب اره: 

َراِهيَم ُمَصل ىبَاب:  -7   .125َوات ِخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْ
1718-  ٍَ ييييتن ال َييييَه يفا ثَييييَلٍ  قَيييياَل: قَيييياَل عنَمييييرن  َعيييين  أَنَيييي و  َوا َيَقيييي ا َر د يفا أَ  -: َوا َيق 

تنمن  -ثَييَلٍ   : يَييا َرسنييوَل ال َييها  يَييد  يحَل منَريي  ى  َوقين  ييتن َت َمَقيياَ  إابي ييرَا ا : يَييا َرسنييوَل ال َييها  لَييو  اخَتَييي  قين  ييتن
ناَ  بااحل اَجيييابا   َيييأَني َبَل ال َييي يييؤ ما رن   َي َيييو  أََمييير َت أنَمَهييياتا ال من هن آيَيييَة احل اَجيييابا  قَييياَل: َعَ ي يييَ  ال بَيييير  َوال َفييياجا

د  َلَن ال َييهن َرسنييوَلهن  َوبَيَ غَيي ا منَعا َيبَييةن النَييخا َ أَو  لَينبَييدد : إان  اني تَيَهي يينن بَيع ييَة ناَسيياإاها   َييَدَت  تن َع َييي هاَن  قين  ييتن
  ًييير : يَيييا عنَميييرن  أََميييا  اَتيي  يييَدد ناَسييياإاها  قَالَيييت  ييين كنَن  َ يييَن أَ َيي يييتن إا   َميييا يَعاييينن  يفا َرسنيييولا ال َيييها ما

يييَن أَن يييَت   َيييأَني َبَل ال َيييهن:  لَيييهن أَد َواًجيييناَسييياَءهن  َ يييَن  َعاَظهن يييَن أَن  يينَبدد يييرً  اَعَسيييى َرب يييهن إان  طََ َقكن ييين كنَن  اَتيي  ما
يََة.  منس  اَماتٍ    .4483.رواه الب اره:  (1). 5.التيرمي: اآل 

َناُقوُلوا آَمن  بَاب:  -2   ..136ا بِالل ِه َوَما أُْنِزَل ِإلَيـْ

ييرنونَيَها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1718 رَانايَييةا  َويينَفسد ييَرءنوَن التَيييو رَاَق باال عابي  ييمن ال كاتَييابا يَيق  قَيياَل: َكيياَن أَ  
َل ا   َيَقاَل َرسنولن الَ ها  ما اإل اس    َ ُقوا َأهْ »: باال َعَرباَيةا ألا بُوُهْم  َوُقولُـوا: َل ُتَصد  َل اْلِكَتاِب َوَل ُتَكـذ 

َنا يََة.  .«آَمن ا بِالل ِه َوَما أُْنِزَل ِإلَيـْ   .4485 . .رواه الب اره: 136.البقرق: اآل 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

ورود البييبار ميين   احلييديج «ا حل ع يي أر ييحل أميييت بييأميت أبييو بكيير وأقهيي» :مرسييًل  عبييد الييرداا عيين معميير عيين قتييالق عيين النييخ 

 ( بتررم يسري .8/167)الفتن:  «بن أ  طالت   أ م الدينة ع  ىكنا نتيد  أن أقه» ديج ابن مسعول قال: 
  .263. يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف الرلق/ باب: ما جاء يف القب ة/  :  (1)
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لَِتُكونُوا ُشَهَداَء  اوََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطً بَاب: قـَْوِلِه تـََعاَلى:  -9
  ..143اوَن الر ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدً َعَلى الن اِ، َوَيكُ 

راهد  -1714 ــْوَم اْلِقَياَمــِة  »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  يُــْدَعى نُــوحس يـَ
ُم   َقـــاُل َِ ِتـــِه: َهـــْل فـَيَـُقـــوُل: لَبـ ْيـــَك َوَســـْعَدْيَك يَـــا َرب   فـَيَـُقـــوُل: َهـــْل بـَل َّْـــَإ  فـَيَـُقـــوُل: نـََعـــْم  فـَيـُ

ـــُه   ـــدس َوأُم ُت ـــوُل: ُمَحم  ـــَك  فـَيَـُق ـــْن َيْشـــَهُد َل ـــوُل: َم َـــِذيرن  فـَيَـُق ـــْن ن َـــا ِم ـــا َأتَان ـــوَن: َم بـَل ََُّكـــْم  فـَيَـُقوُل
ِِْكــُرُه: افـََيْشــَهُدوَن َأن ــُه قَــْد بـَل ــَِّ  َوَيُكــوَن الر ُســوُل َعَلــْيُكْم َشــِهيدً   وََكــَذِلكَ   فَــَذِلَك قـَْولُــُه َجــل  

.البقييرق:  .الَِتُكونُــوا ُشــَهَداَء َعَلــى الن ــاِ، َوَيُكــوَن الر ُســوُل َعَلــْيُكْم َشــِهيدً  (1)اَجَعْلَنــاُكْم أُم ــًة َوَســطً 

  .4487.رواه الب اره:  (2).« َواْلَوَسُ : اْلَعْدلُ .  .143

َلَة الص َياِم الر َفُث ِإَلى ِنَساِئُكمْ  :بَاب   .187.اْلية ُأِحل  َلُكْم لَيـْ
َربنيوَن الندَسياَء َرَمَهياَن كن َيهن قَاَل:  ال بَيرَاءا  َعنا . (92) وََكياَن   َلَما نيَيَبَل يَبيو  ن َرَمَهياَن َكياننوا َك يَيق 

ي كنحل  َوَعَفييا َع ايحَل ال َييهن أََنكنيحل  كنن يتنحل  خَت تَياننوَن أَني فنَسيكنحل   َيتَياَب َع َي : َيأَني َبَل ال َيهن   راَجيالل َ نوننيوَن أَني فنَسيهنحل  
  .4558.رواه الب اره:  .  187.البقرق:  َعن كنحل  

َوأَْنِفُقوا ِفي َسِبيِل الل ِه َوَل تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـ ْهُلَكِة  :قـَْوِلهِ  :بَاب
  .195َوَأْحِسُنوا ِإن  الل َه ُيِحبع اْلُمْحِسِنينَ 

.البقييييرق:  ا يفا َسييييبايما ال َييييها َوَك  ين  قنييييوا باأَي ييييدايكنحل  إاَن التَيه  نَكييييةا َوأَن فاقنييييو  :َعيييين   نَييي َفييييَة . (99)

 .4516.رواه الب اره:  . نَيبََلت  يفا النَيَفَقةا  :قَالَ   .195

 

                                                                                                  
 .الوسط العدل (1)
. قاله احليا ن )الفيتن ط العدل( مر وع من نفَ اخلر  وليَ  در  من قول بعة الرواق كما و حل  يه بعههحلقوله: )والوس.( 2)
 ( و يه البيالق مل ييكر ا يبا ت ال ترر  وأورل ا إماًما ل فاإدق .8/172
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  ..199ثُم  َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأفَاَ  الن ا،ُ بَاب:  -11

َهياَعن  َعاإاَشَة  -1715 يَ  اهللن َعني  قينيَري  ل َوَمين  َلاَن لاينَيَهيا يَقافنيوَن باال منب َللاَفيةا  وََكياننوا  : َكانَيت  َر ا
َل ن  أََمَر الَ هن نَبايَيهن  ََ  وََكاَن َساإارن ال َعَربا يَقافنوَن باَعَر َاٍت   َيَ َما َجاَء اإل اس  َ   ينَسَمو َن احل نم  أَن  يَيأ ِتا

َ ينفاي َا  مثن َ يَقاَف تا َهاَعَر َاٍت  مثن ني    .4525.رواه الب اره:  .َة ما

َيا َحَسَنًة َوِفي اْْلِخَرِة بَاب:  -11 نـْ ُهْم َمْن يـَُقوُل رَبـ َنا آتَِنا ِفي الدع َوِمنـْ
  ..251َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن ارِ 

ٍَ قَيياَل: َكيياَن النَييخا   -1716 :  َعيين  أَنَيي ــي الــدع »يَيقنييولن ــا ِف ــا آتَِن ــي الل ُهــم  رَبـ َن نـَْيا َحَســَنًة  َوِف
  .4522.رواه الب اره:  .«اْْلِخَرِة َحَسَنًة  َوِقَنا َعَذاَب الن ارِ 

َنـُْفِسُكمْ  :بَاب  ِنَساؤُُكْم َحْرثس َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم أَن ى ِشْئُتْم َوَقد ُموا َِ
 [888]اْْليَةَ 

يَولَ  :ولن َكانَيت  ال يَيهنيولن  َيقني  :قَيالَ   َعن  َجيابارٍ . (111) ين  َورَاإاَهيا َجياَء ال َولَيدن َأ     إاَذا َجاَمَعَهيا ما
ئ تنحل   : َينَيبََلت     .4528.رواه الب اره:  .  223.البقرق:  ناَساؤنكنحل  َ ر  ل َلكنحل   َأ  نوا َ ر َثكنحل  َأََن شا

  .273اِإْلَحافً َل َيْسأَُلوَن الن اَ، بَاب:  -18

ــــُردعُه الت ْمــــَرُة »: قَيييياَل: قَييياَل النَييييخا   َق َعييين  َأ ا  نَريي ييييرَ  -1717 َْ اْلِمْســــِكيُن ال ــــِذي تـَ لَــــْي
يَيع ي ا  .«َوالت ْمَرتَاِن  َوَل اللعْقَمُة َوَل اللعْقَمتَـاِن  ِإن َمـا اْلِمْسـِكيُن الـ ِذي يـَتَـَعف ـُف  َواقْــَرُءوا ِإْن ِشـْئُتمْ 

َلهن: أَلنوَن الَناَس  قَيو  َا ً َك َيس    .4539  . .رواه الب اره:273.البقرق:  .(1)اإاحل 

 

                                                                                                  
َا ًياب َوجيم:  عناه يف البكاق/ باب: قَيو لا الَ ها َعي  قد  يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  وقد .( 1) يأَلنوَن النَياَس إاحل  / َك َيس 

 .( 8/253. أ ال ذل  احلا ن يف الفتن )قاإم يع   و سعيد بن أ  مرمي شي  الب اره  يه. و 752 : 
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 ُسورَُة آِل ِعْمَرانَ 

  ..7ِمْنُه آيَاتس ُمْحَكَماتس بَاب:  -18
َهاَعن  َعاإاَشَة  -1712 َ  اهللن َعني  : َ َل َرسنولن ال َيها  َر ا يَيَة:  قَاَلت   نيَو الَيياه أَني يَبَل َ يياها اآل 

ن يي َاتل  ََأَمييا الَيييايَن يفا قين نييوتااحل  َدي يي ل َعَ ي ييَ  ال كاتَيياَب ما هن آيَيياتل حمن َكَميياتل  نييَن أن   ال كاتَييابا َوأنَتييرن منَتَشيياتا
نَييةا َواب تاغَيياَء  َأ واي اييها َوَمييا يَيع  َييحلن  َأ واي َييهن إاَك ال َييهن  ن ييهن اب تاغَيياَء ال فاتي  يي نوَن يفا   َيَيَتباعنييوَن َمييا َ َشييابََه ما  ال عا  ييحلا َوالرَاسا

َل َبابا  : قَياَل َرسنيولن ال َيها   .7.آل عمران  يَيقنولنوَن آَمَنا باها كنم؟ مان  عان دا َربيدَنا َوَما يَيََكرن إاَك أنولنو األ  قَاَلت 
 :« َِا رََأيْــِإ ال ــِذيَن يـَت ِبُعــوَن َمــا َتَشــابََه ِمْنــُه  فَُأولَئِــِك ال ــِذيَن َســم ى الل ــُه .رواه  .«فَاْحــَذُروُهمْ  فَــِ 

  .4547الب اره: 

 ُأولَِئكَ  قلياًل  اِإن  ال ِذيَن َيْشتَـُروَن بَِعْهِد الل ِه َوأَْيَمانِِهْم َثَمنً بَاب:  -14
  ..77َل َخاَلَ  َلُهمْ 

يَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعينا اب يينا  -1719 رَأَ َييانا َكانيَ َر ا َتَريحَل إالَي ييها ام   -تَيا خَت ييرادَانا يفا بَيي ييٍت : أَنَييهن ات 
يييرَقا  يييَفى -أَو  يفا احل نج  َا َوقَيييد  أنن فايييَي باإاش  يييَداإن َ َ َرَجيييت  إا  

يييَرد   َيرن ايييَص  (1) نت  يفا َكفدَهيييا   َاَلَعيييت  َع َيييى األ 
َا إاَن اب نا َعَباٍس  َ  اهللن َعني هنَماأَم رنإن لَـْو يـُْعطَـى الن ـاُ، »: ها  َيَقاَل اب ينن َعبَياٍس: قَياَل َرسنيولن ال َي  َر ا

َهيا:  «ِبَدْعَواُهْم  لَذَهَب ِدَماُء قـَْومن َوَأْمـَواُلُهمْ  يدا ذَكدرنوَ يا باال َيها  َواقي يَرءنوا َعَ يي  يتَيرنوَن باَعه  إاَن الَييايَن َيش 
اْلَيِمـيُن َعلَـى اْلُمـد َعى »: خا  َ يََكرنوَ ا  َاع تَيَرَ ت    َيَقاَل اب نن َعَباٍس: قَاَل النَي  77.آل عميران:  الَ ها 
  .4552.رواه الب اره:  .«َعَلْيهِ 

  .173.اْْليَةَ  ِإن  الن اَ، َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهمْ بَاب:  -15

َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -1781 يبينَنا ال َيهن َوناع يحَل ال وَكاييمن قيال:  َر ا   173.آل عميران:  َ س 
يَ  أنل قايَ  يفا النَيارا  َوقَاَ َيا حمنََميدل  يَ  قَيالنوا:  قَاَ َا إابي رَا ايحلن َعَ ي يها الَسيَل   ا إاَن النَياَس قَيد  مَجَعنيوا  ا

                                                                                                  
 . و الثقت اليه  رد به (1)
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َشيييو  نحل   َييييبَاَل نحل  إا َانًييي يييحل   َات  يييبينَنا ال َيييهن َوناع يييحَل ال وَكاييييمن  اَلكن اه الب ييياره:  . .رو 173.آل عميييران: . َوقَيييالنوا َ س 
4563.  
َولََتْسَمُعن  ِمْن ال ِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِمْن ال ِذيَن بَاب:  -16

ًِك َكِثيرً    ..186اَأْشرَُكوا َأ

يييَ  اهللن َعني هنَميييا:َعيين  أنَسييياَمَة ب ييينا َدي يييٍد  -1781 َييياٍر  َع َيييى  أََن َرسنييوَل ال َيييها  َر ا رَكايييَت َع َيييى محا
َييب رَ ا   (1) ايَفييٍة َ دَكايَييٍة قَ  َييارا ا ب يينا اخل  َوأَر َلَم أنَسيياَمَة ب ييَن َدي ييٍد َورَاَءهن  يَيعنييولن َسييع َد ب ييَن عنبَيياَلَق يفا بَيي ا احل 

ٍَ  اييها َعب يدن ال َيها ب ينن أنَ   اب ينن َسي نوَل  َوَذلايَ  قَيب يَم أَن   َج  اي ٍر. َ يَن َميَر  ا ي احَل َعب يدن ال َيها قَيب َم َوقي َعةا بَد  ينس 
ثَيانا  َوال يَيهنيولا َوال   َو  يراكاَ  َعبَيَدقا األ  ي اماَ  َوال منش  ين  ال منس  يَلطل ما َا َأت  ي اماَ   ب نن أنَ     َيإاَذا يفا ال َمج  اي منس 

ََ َعَجاَجييةن الدَ  ي
ييَيت  ال َمج  ا َا َعب ييدن ال َيها ب يينن َرَواَ يَة   َيَ َمييا َتشا َعب يدن ال َييها ب يينن  (3)مَخَييرَ  (2)ابَيةا َويفا ال َمج  اي

َنا  َ قَاَل: َك  ينَغبيدرنوا َعَ يي  أنَ   أَني َفهن باراَلاإاها  مثن
َ َوقَيَف   َينَييَبَل  َيَدَعا نحل   َ َسَ حَل َرسنولن الَ ها  (4) َع َيي هاحل   مثن

َييا إاَن ال َييها  َوقَيييرَأَ َع َييي هاحل  ال قنيير آَن   َيَقيياَل َعب ييدن ال َيي َسييَن  ا ها ب يينن أنَ   اب يينن َسيي نوَل: أَيي َهييا ال َميير ءن  إانَييهن َك َأ  
ص  إاَن َر   ايَ   َ َمين  َجياَءَك  َاق رنيص  َعَ ي يها.  َيَقياَل ا َيقنولن إان  َكاَن َ ق   َنا  ار جا   َ َل  ينؤ ذانَا باها يفا جَم  اسا

سنيييوَل ال َيييها   َات َشيييَنا بايييها َعب يييدن ال َيييها ب ييينن َرَواَ يييَة: بَي َيييى يَيييا رَ 
يييَتَت  (5) يييَنا   َإانَيييا حننايييت  َذلايييَ    َاس  يفا جَمَالاسا
راكنوَن َوال يَيهنولن َ يَن َكيالنوا يَيَتثَياَورنوَن  ال منس  امنوَن َوال منش 
 نَفدهنيهنحل  َ يَن َسيَكننوا    َي َيحل  ييَيَبل  النَيخا   (6)

َ رَكاييَت النَييخا   يَــا َســْعُد  »: تَييهن  َ َسيياَر َ ييَن َلَتييَم َع َييى َسييع دا ب يينا عنبَيياَلَق   َيَقيياَل لَييهن النَييخا  َلابيَ  مثن
قَياَل َسيع دن ب ينن عنبَياَلَق:  «قَـاَل: َكـَذا وََكـَذا -ينرايدن َعب َد الَ ها ب َن أنَ    - َأَلْم َتْسَمْع َما قَاَل َأبُو ُحَبابن 

قد الَيياه يَا َرسنوَل الَ ها  اع فن  َعن هن  َوايب َفن  َعن يهن   َيَوالَيياه أَني يَبَل َعَ ي يَ  ال كاتَياَب  َلَقيد  َجياَء ال َيهن باياحلَ 

                                                                                                  
 (.و   ب د مشهور ع ى مر  ت  من الدينة -بفتن الفاء والدال-كساء ت ين منسوب إن  دك   :أه) (1)
 .تبار ا اليه  ثريه :أه (2)
 )أه: ت ى(.( 3)
 .ك  ثريوا ع ينا الغبار :أه (4)
 .باشرنا به :أه (5)
 .(ثار إذا قا  بسرعة وانبعا  :يثت بعههحل ع ى بعة  يقتت وا  يقال نيتواثبون  أه قاربوا أ :أه) (6)
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ييرَقا  ييمن َ ييياها ال بنَييي  يي ََ َن أَ   أَني ييَبَل َعَ ي ييَ  وَلَقييد  ايب 
َع َييى أَن  يينتَيودجنييوهن  (1)

 َييينَعردييبنوهن باال عاَرييابَةا   َيَ َمييا َأىَب  (2)
قد اَلياه أَع  َاَك الَ هن َشيراَا بايَيلاَ  الَ هن  َذلاَ  بااحلَ 

 َيَيلاَ   َيَعيَم بايها َميا رَأَي يَت.  َيَعَفيا َعن يهن َرسنيولن ال َيها  (3)
  وََكيياَن النَييخا    َنون ييرا ييما ال كاتَييابا َكَمييا أََمييَر نحل  ال َييهن  َوَير  ييراكاَ  َوأَ   ييَيابنهن يَيع فنييوَن َعيين  ال منش   َوَأيب 

ََذد  رً  َ َن أَذاَن الَ هن  ايهاحل    َيَ َما َتبَا َرسنيولن ال َيها  (4)َعَ ى األ     َيَقتَيَم ال َيهن بايها يَبيَنالايدَ ابَيد 
كنَفيارا  (5)
ييرل قَيي : َ ييَيا أَم  ثَييانا َو  ييراكاَ  َوَعبَييَدقا األ  يين  ال منش  د   َيَوَجييَه قينييَري ٍ   قَيياَل اب يينن أنَ   اب يينن َسيي نوَل َوَميين  َمَعييهن ما

(6) 
َ منوا.   َيَبايَيعنوا الَرسنوَل  َل ا  ََأس    .4566الب اره:  .رواهَعَ ى اإل اس 

  ..188َل َيْحِسَبن  ال ِذيَن يـَْفَرُحوَن ِبَما أَتـَْوابَاب:  -17

راهد  -1788 يييدا  : أََن راَجييياًك َعييين  َأ ا َسيييعايٍد اخل نيييد  ييين  ال مننَيييا اقاَ  َع َيييى َعه     َرسنيييولا ال َيييها  ما
يَلَم َرسنيولا ال َيها  َكاَن إاَذا َترََ  َرسنولن الَ ها  َعيدا احل  تا َق     َيإاَذا إاَن ال َغب وا خَتََ فنوا َعن هن  َوَ را نوا  ا

َييا ملَ  يَيف   قَييداَ  َرسنييولن ال َييها  : اع تَييَيرنوا إالَي ييها َوَ َ فنييوا  َوَأَ ب ييوا أَن  حين َمييدنوا  ا يينَبَ َع نييوا   َينَيبَلَييت  َك حَي سا
َع نييييوا َييييا ملَ  يَيف  َييييا أَ َيييييو ا َوحيناب ييييوَن أَن  حين َمييييدنوا  ا ييييوَن  ا َر ن يَييييَة  الَيييييايَن يَيف   . .رواه الب يييياره: 188.آل عمييييران: اآل 

4567.  
ييَ  اهللن َعني هنَمييا  َوقَييد  قايييَم لَييهن: لَييئان  َكيياَن كنيي َعيينا اب يينا  -1788 َ  َعبَيياٍس َر ا َييا أنوِتا ييراٍ   َييراَ   ا م  ام 

َا ملَ  يَيف َعم  منَعَيبً  َيياها  إاَ َيا َلَعيا اَوَأَ َت أَن  حين َمَد  ا   لَنينَعَيَبَن َأمج َعنيوَن   َيَقياَل اب ينن َعبَياٍس: َوَميا َلكنيحل  َو ا

                                                                                                  
البييريق  :وقال اعرم   أه البلل «اعمم من واء البيار» :ومنه قوله ع يه السل   والعرب  سمى القرد البيار  الرال القرية (1)

 .كم ب د  ا  ر أو ماء ناقص  ه  كريه  :وقيم  لوين الواله
 .ي بسوه التا  :أه (2)
 . اا يبدره  سًدا كمن تص بالاء :أه (3)
نوَن َع َيى األ َ ». كيا يف نس  ال ترر اليت كودِت  ويف األيبم بعد قوليه: ( 4) يَن  :قَياَل ال َيهن َعيَب َوَجيمَ »: «َذدَوَير يرا يَمعنَن ما َولََتس 

رَكنوا أًَذد َكثاريًا ما ال كاَتابا َلو  يَيرنل وَنكنحل  ماين  بَيع يدا  :اآليََة   َوقَاَل الَ هن  اَليايَن أنو نوا ال كاَتاَب مان  قَيب  اكنحل  َوماَن اَليايَن َأش  َوَل َكثاريل مان  أَ  
يييهاحل    إا َييياناكنحل   ييين  عان يييدا أَني فنسا َفيييارًا َ َسيييًدا ما يييرا اآليَيييةا  وََكييياَن النَيييخا   كن يييَو َميييا أََميييَرهن ال َيييهن بايييها  َ يييَن أَذاَن ال َيييهن  اييييهاحل    إاَن آتا . يَيتَيييَأَولن ال َعف 

 احلديج .
 .و و العظيحل الشرم  مجص يبنديد (5)
 (.ظهر وجهه :أه) (6)
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ٍء َ َكَتمنييوهن إايَيياهن  َوَأت   النَييخا   َييا يَيهنييوَل َ َسييَأَ نحل  َعيين  َشيي   َمدنوا إالَي ييها  ا ييَتي  بَيييرنوهن باغَييري اها   َييَأَرو هن أَن  قَييد  اس 
َا أَ َيو ا مان  كات َما ااحل . بَيرنوهن َعن هن  ايَما َسَأَ نحل   َوَ را نوا  ا َأت 
(1)

  .4568.رواه الب اره:  

 ُسورَُة الن َساءِ 

  ..3اَمىَوِإْن ِخْفُتْم َأْن َل تـُْقِسطُوا ِفي اْلَيتَ بَاب:  -12
َهياَعن  َعاإاَشَة  -1784 َ  اهللن َعني  يتنحل  أَن  : أَنَيَهيا َسيَأَ َا عنير َوقن َعين  قَييو لا ال َيها  َيَعياَن: َر ا ف  َوإان  تا

يي نوا يفا ال َيتَييياَمى يييرا َولاييدَهيييا  3.النسييياء:  َك  ينق سا ييييتا  َ يييياها ال َيتايَميييةن َ كنيييونن يفا َ ج  : يَيييا اب ييَن أنت     َيَقالَيييت 
ييييَط يفا  َييييا   َيرينايييييدن َولايي َهييييا أَن  يَيتَيَبَوَجَهييييا باغَييييري ا أَن  يينق سا َييييا َومَجَا ن بنييييهن َما ن ييييرَكنهن يفا َمالاييييها َويينع جا  يَبييييَداقاَها  َ ش 

يي نوا َ نييَن َوييَ  ييرنهن   َينينهنييوا َعيين  أَن  يَين كاينييو نَن إاَك أَن  يينق سا ث ييَم َمييا يينع  ايَهييا َتيي  بي  نغنييوا َ نييَن أَع  َييى  َييينع  ايَيَهييا ما
يييَوا نَن. قَالَيييت  َعاإاَشيييةن: َوإانَ  ييين  الندَسييياءا سا يييوا َميييا طَييياَب َ نيييحل  ما  سنيييَنتاهاَن يفا الَريييَدااا   َيييأنمارنوا أَن  يَين كاين

تَيو ا َرسنوَل الَ ها  تَيف  يَةا  َيأَني َبَل ال َيهن:  الَناَس اس  تنوَنَ  يفا بَيع َد َ ياها اآل  يتَيف    127.النسياء:   الندَسياءا َوَيس 
ييَرد:  َو َير َتبنييوَن أَن   َين كاينييو ننَ قَالَييت  َعاإاَشييةن: َوقَيييو لن ال َييها  َيَعيياَن يفا آيَييٍة أنت 

(2)
َرت بَييةن   127.النسيياء:  
:  َينينهنييوا أَن  ييَ  َمييالا  قَالَييت  ييَ  َ كنييونن قَ اي َييَة ال َمييالا َواعَ  َرتابنييوا يفا  ن  َمييعَ ن كاينييوا َأَ ييداكنحل  َعيين  يَتايَمتاييها   ا

ييييَن ق يييييلت ال َمييييالا  ييييما َرت بَييييتاهاحل  َعييييني هنَن إاَذا كن يييين  َأج  ييييطا  ما  َمالاييييها َومَجَالاييييها يفا يَيتَيييياَمى الندَسيييياءا إاَك باال قاس 

                                                                                                  
يثَاَا اَليايَن أنو نوا ال كاَتاَب َكَيلاَ   :ب نن َعَباسٍ مثنَ قَيرَأَ ا.ومامه: ( 1) َا أَ َيو ا َوحيناب وَن أَن  حين َميدنوا  -َ َن قَيو لاها -َوإاذ  َأَتَي الَ هن ما يَيف َر نوَن  ا

َع نوا َا ملَ  يَيف   ( .188 – 187 . )آل عمران:  ا
وليييَ ذليي  يف آييية أتييرد وإ ييا  ييو يف نفييَ اآلييية  .أه رواييية البيياب  كيييا وقييص يف رواييية يبيياحل(: 8/245.قييال يف الفييتن )( 2)

إن -ويسييتفتون  يف النسيياء  ييأنبل اهلل  عييان: »  :5592.الب يياره:  ووقييص يف رواييية... ويسييتفتون  يف النسيياء :و يي  قولييه
  يبيييييين مسيييي حل مث ظهيييير ي أنييييه سييييقط ميييين رواييييية الب يييياره شيييي ء اقتهييييى  يييييا اخل ييييأ   فيييي «و رتبييييون أن  نكيييييو ن -قولييييه

يستفتون  يف النساء قم اهلل يفتيكحل  يهن وما يت ى ع يكحل يف  : أنبل اهلل» :وال فن له... يف  يا الو ص إ واإلياعي   والنسا
 يييكر اهلل أن يت ييى ع يييكحل يف الكتيياب اآلييية  الييلِت ك  ؤ ييو ن مييا كتييت  يين و رتبييون أن  نكيييو ن الكتيياب يف يتييامى النسيياء

قاليت عاإشيية: وقييول اهلل يف اآلييية  وإن تفييتحل أن ك  قسي وا يف اليتييامى  ييانكيوا مييا طياب لكييحل ميين النسيياءولييه: األون و ي  ق
. ا يي إخل كيا أترجه مس حل...  و ن تيا يف رواية يباحل أن يف البياب اتتريارًا «رتبة أ دكحل و رتبون أن  نكيو ناألترد 
 بتررم .
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 . َمالا   .4574.رواه الب اره: َواعَ 

  ..11يُوِصيُكْم الل ُه ِفي َأْوَلدُِكمْ بَاب: قـَْوِلِه:  -19

ا   َيَوَجيَديا النَيخا   قَاَل: َعاَليا الَنخا   َعن  َجاباٍر  -1785 يَي   ٍر يفا َب ا َس اَمَة َماشا َوأَبنو َبك 
  يَنَص يفا : َميا  َيأ منرنيا أَن  َأيب  َ َرَش َع َيَ   َأَ َيق يتن   َيقن  يتن ن يهن مثن َاٍء  َيتَيَوَ يأَ ما ا َميايا يَيَك أَع قامن  َ َدَعا  ا

 : يكنحل  الَ هن يفا أَو َكلاكنحل  َرسنوَل الَ ها   َينَيبََلت    .4577 . .رواه الب اره: 11.النساء:  .(1)ينويبا

َل َيِحلع َلُكْم َأْن َترِثُوا الن َساَء َكْرًها َوَل تـَْعُضُلوُهن  لَِتْذَهُبوا  :بَاب
  .19.اْْليَةَ  بِبَـْعِ  َما آتـَْيُتُموُهن  

َ  اهللن َعني هنَما:اب نا َعَباٍس  نا عَ . (111) يَيا أَيي َهيا الَييايَن آَمننيوا َك حيَايم  َلكنيحل  أَن  َ راثنيوا الندَسياَء   َر ا
َ بنوا باييبَيع ةا َمييا آ َيي تنمنييو ننَ  َكيياننوا إاَذا َميياَت الَرجنييمن َكيياَن   :قَييالَ   19.النسيياء:  َكر ً ييا َوَك  َيع هنيي نو نَن لاتَييي 

لاَيا رَأَ اها أَو   َيهنيحل    َوإان  َشياءنوا ملَ  يينَبودجنوَ يا  َوإان  َشياءنوا َدَوجنوَ يا  إان  َشاَء بَيع هنهنحل   َيَبَوَجَهيا  ؤنهن َأَ َق باام 
َا مان  أَ   اَها يَةن يفا َذلا َ   َأَ ق  تا   .4579.رواه الب اره:  .  َينَيبََلت  َ ياها اآل 

َِر ةن ِإن  الل  بَاب: قـَْوِلِه:  -81   .45َه َل َيْظِلُم ِمثْـَقاَل 
راهد  -1786 د  ا: أََن أنناًسييَعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  قَييالنوا: يَييا َرسنييوَل ال َييها  َ ييم   يفا َدَميينا النَييخا

يَييةا َوقييد   َيَقييَدَ  باكاما اييها  نيَييَرد َربَينَييا ييَييو َ  ال قاَياَمييةا   َيييََكَر َ ييدايَج الر ؤ 
َِا َكــاَن يـَــْوُم اْلِقَياَمــِة »قَيياَل:  مثنَ  (2) ِإ

َْصــ َْ ــْن ا ــَر الل ــِه ِم ــُد َغيـْ ــْن َكــاَن يـَْعُب َقــى َم ــاَل يـَبـْ ــُد  َف ــا َكانَــْإ تـَْعُب ــةن َم ــُع ُكــلع أُم  ِ نس: تـَْتَب ــَؤ ِ َن ُم َناِم َأ
َِا َلْم يـَْبـَق ِإل  َمـ َْنَصاِب ِإل  يـََتَساَقطُوَن ِفي الن اِر  َحت ى ِإ َْ ْن َكـاَن يـَْعبُـُد الل ـَه ِمـْن بـَـر  َأْو فَـاِجرس َوا

ــَراُت َأْهــِل اْلِكَتــاِب  فـَيُــْدَعى اْليَـُهــوُد  فـَيـَُقــاُل َلُهــْم: َمــْن ُكْنــُتْم تـَْعبُــُدوَن  قَــاُلوا: ُكن ــا نـَْعُبــُد  (3)َوغُبـ 
َقـــاُل َلُهـــْم: َكـــَذبـُْتْم  َمـــا ات َخـــَذ الل ـــُه ِمـــنْ  ـــَر ابْـــَن الل ـــِه  فـَيـُ َُّـــوَن   ُعَزيـْ َِا تـَبـْ َصـــاِحَبةن َوَل َولَـــدن  َفَمـــا

                                                                                                  
 ( .5651. )رواه الب اره: ٍء َ َن نَيبََلت  آيَةن ال ماريَا ا    باشَ   َيَ حل  جيناب  ا ( .ودال يف رواية: 1)
 . 462.انظر: كتاب األذان/ باب:  هم السجول/  :  (2)
 .بقايا حل :أه (3)
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ُم فـََقاُلوا: َعِطْشَنا رَبـ نَـا فَاْسـِقَنا  فـَُيَشـاُر: َأَل تَـرُِدوَن  فـَُيْحَشـُروَن ِإلَـى الن ـاِر  َكأَنـ َهـا َسـَرابس َيْحِطـ
َقــابـَْعُضــَها بـَْعًضــ اُل َلُهــْم: َمــْن ُكْنــُتْم تـَْعبُــُدوَن    فـََيَتَســاَقطُوَن ِفــي الن ــاِر. ثُــم  يُــْدَعى الن َصــاَرك  فـَيـُ

لَــدن  قَـاُلوا: ُكن ــا نـَْعبُــُد اْلَمِسـيَح ابْــَن الل ــِه  فـَيـَُقـاُل َلُهــْم: َكــَذبـُْتْم  َمـا ات َخــَذ الل ــُه ِمـْن َصــاِحَبةن َوَل وَ 
َِا َلْم يَـ  َو ِل. َحت ى ِإ َُّوَن  َفَكَذِلَك ِمْثَل اَْ َِا تـَبـْ ْبَق ِإل  َمْن َكاَن يـَْعُبُد الل َه ِمـْن بـَـِر فـَيـَُقاُل َلُهْم: َما

َِا تـَْنَتِظــُرونَ    َأْو فَــاِجرن  َأتَــاُهْم َربع اْلَعــاَلِميَن ِفــي َأْدنَــى ُصــورَةن ِمــْن ال ِتــي رََأْوُه ِفيَهــا  فـَيـَُقــاُل: َمــا
ــا الن ــاَ، ِفــي ــْم  تـَْتَبــُع ُكــلع أُم ــةن َمــا َكانَــْإ تـَْعُبــُد  َقــاُلوا: فَارَقْـَن ــْيِهْم َوَل نـَْيا َعَلــى َأفْـَقــِر َمــا ُكن ــا ِإَل الــدع

ُهْم  َوَنْحــُن نـَْنَتِظــُر رَبـ نَــا ال ــِذي ُكن ــا نـَْعبُــُد  فـَيَـُقــوُل: َأنَــا رَبعُكــْم  فـَيَـُقولُــوَن: َل ُنْشــِرُ  بِ  الل ــِه ُنَصـاِحبـْ
ا أَو  َثَلثً  .«اشيئً    . 4581.رواه الب اره: . اَمرَ َي  

َنا ِبَك َعَلى : بَاب -81 َنا ِمْن ُكل  أُم ةن ِبَشِهيدن َوِجئـْ َِا ِجئـْ َفَكْيَف ِإ
  ..41اَهُؤَلِء َشِهيدً 

يييعنوٍل  -1787 ـــَرْأ َعَلـــي  »: قَييياَل: قَييياَل يا النَيييخا   َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َمس  يييرَأن  «اقْـ : آقي  قين  يييتن
 َيَقييرَأ تن َعَ ي ييها سنييورََق الندَسيياءا َ ييَن  «ُأِحــبع َأْن َأْســَمَعُه ِمــْن َغْيــِريفَــِ ن ي »َعَ ي ييَ  َوَعَ ي ييَ  أنن ييباَل  قَيياَل: 

 : يدً بَيَ غ تن نَيا بايَ  َع َيى َ يؤنَكءا َشيها ئي  يٍد َوجا َنا ماين  كنيمد أنَميٍة باَشيها ئي  قَياَل:   41.النسياء:  اَ َكي َف إاَذا جا
.  «َأْمِسكْ » را َانا َناهن َ ي    .4582الب اره: .رواه  َإاَذا َعيي 

َْمِر ِمْنُكمْ  :قـَْوِلهِ  :بَاب َْ   ..59َأِطيُعوا الل َه َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوُأوِلي ا
َ  الَ هن َعني هنَما. (118) ين كنحل   :َعن  اب نا َعَباٍس َر ا يرا ما َم   أَطايعنيوا ال َيَه َوأَطايعنيوا الَرسنيوَل َوأنويا األ 

َا ب ينا َعيداه  نَيبَ  :قَالَ   59.النساء:   . يفا َسيرايَةٍ  إاذ  بَيَعثَيهن النَيخا    لَيت  يفا َعب يدا ال َيها ب ينا  نَيا َيَة ب ينا قَييي 
  .4584.رواه الب اره: 

  ..94اُكْم الس اَلَم َلْسَإ ُمْؤِمنً َوَل تـَُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى ِإلَيْ  :بَاب
يييَ  ال َيييهن عَ  َعييينا . (118) يييَت َوَك  َيقنولنيييوا لاَمييين  أَل َقيييى إالَيييي   :ني هنَميييااب ييينا َعبَييياٍس َر ا كنحل  الَسيييَلَ  َلس 
نًيي ييي امنونَ   َكييياَن َرجنييمل يفا تننَيي َميييٍة لَيييهن   :قَييالَ   94.النسييياء:  امنؤ ما َقييهن ال منس    الَسيييَل ن َع َيييي كنحل   : َيَقييالَ    َيَ يا
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لايها  َيأَني َبَل ال َيهن يفا ذَ    َيَقتَي نوهن َوَأَتينوا تننَيي َمَتهن  ني َيا :لايَ  إاَن قَيو  َيَياقا اليد    94.النسياء:   َيب تَيغنيوَن َعيَرَض احل 
  .4591.رواه الب اره:  .  ا  َ  ال غننَيي َمةن 

ِإن  ال ِذيَن تـََوف اُهْم اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم  بَاب:  -88
  .97.اْْليَةَ  ُكْنُتمْ 

يييَ  اهللن َعني هنَميييابَييياٍس َعييينا اب ييينا عَ  -1782 يييراكاَ    ا: أََن ناًسيييَر ا ييي اماَ  َكييياننوا َميييَص ال منش  ييين  ال منس  ما
يييدا َرسنيييولا ال َيييها  يييراكاَ  َع َيييى َعه  ييييتن َأَ يييَد نحل  ينَكثيديييرنوَن َسيييَواَل ال منش  حلن  َييينر َميييى بايييها   َيينرا   يَيييأ ِتا الَسيييه 

تَيييمن   يييَربن  َييينق  تين نييهن  أَو  ينه  يييهاحل   َيييأَني َبَل ال َيييهن:  َييَيق  يَيييَة.  إاَن الَييييايَن  َيَو َيييا نحل  ال َمَلإاَكيييةن ظَيييالاما  أَني فنسا اآل 
 . 4596 . .رواه الب اره: 97.النساء: 

َنا ِإَلى نُوحن بَاب: قـَْوِلِه:  -88 َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ ِإَلى قـَْوِلِه  -ِإن ا َأْوَحيـْ
َْ َوَهاُروَن َوسُ  -   ..163َلْيَمانَ َويُوُن

د  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1789 َْ بْـِن َمت ـى فـََقـْد  »قَاَل:  َعن  الَنخا رس ِمْن يُـوُن َمْن قَاَل: َأنَا َخيـْ
  .4653.رواه الب اره:  .«َكَذبَ 

 ُسورَُة اْلَماِئَدةِ 

  ..67كَ يَا أَيـعَها الر ُسوُل بـَل ِّْ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَب  بَاب:  -84

: َمن  َ َدَثَ  أََن حمنََمدً  -1781 َها قَاَلت  َ  اهللن َعني  َا أَني يَبَل ال َيهن  اَكَتحَل شيئً    اَعن  َعاإاَشَة َر ا  ا
 : ين  َربدي َ َعَ ي ها  َيَقد  َكَيَب  َوالَ هن يَيقنولن يَيَة.  يَا أَيي َهيا الَرسنيولن بَي دي   َميا أنن يباَل إالَي يَ  ما  . 67الاإيدق: .اآل 

  .4612.رواه الب اره: 
  ..89َل يـَُؤاِخذُُكْم الل ُه بِالل َِّْو ِفي أَْيَماِنُكمْ  :قـَْوِلهِ  :بَاب

َهييييا. (114) ييييَ  ال َييييهن َعني  يَييييةن  :َعيييين  َعاإاَشييييَة َر ا ييييينكنحل  ال َييييهن باييييالَ غ وا يفا  :أنن بالَييييت  َ ييييياها اآل  َك يينَؤاتا
َاناكنحل     .4613.رواه الب اره:  . َوبَيَ ى َوالَ ها   َك َوالَ ها  :يفا قَيو لا الَرجنما   89 .الاإدق: أَ  
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يَا أَيـعَها ال ِذيَن آَمُنوا َل ُتَحر ُموا طَي َباِت َما َأَحل  الل ُه بَاب: قـَْوِلِه:  -85
  ..87َلُكمْ 

نَييييا نَيغ ييييبنو َمييييَص النَيييي َعيييين  َعب ييييدا ال َييييها  -1781 د قَيييياَل: كن ََ َمَعنَييييا ناَسيييياءل   َيقن  نَييييا: َأَك  خا َولَييييي 
َ قَيييرَأَ: يي    َينَيَهانَييا َعيين  َذلاييَ    َيييَرَتَص لَنَييا بَيع ييَد َذلاييَ  أَن  نَيتَيييَبَوَ  ال َميير أََق باييالثَيو با  مثن خَن َترا
(1)  يَييا أَيي َهييا

  .4615 . .رواه الب اره: 87.النساء: . كنحل  اَليايَن آَمننوا َك تنَردمنوا طَيدَباتا َما َأَ َم الَ هن لَ 

ْس بَاب: قـَْوِلِه:  -86 َْزَلُم رِْج َْ َْنَصاُب َوا َْ ِإن َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َوا
  ..95ِمْن َعَمِل الش ْيطَانِ 

َا ب يينا َمالاييٍ   -1788 كنحل  َ ييَيا الَيي َعيين  أَنَيي ييي ا ييرن َ ها ياه  نَسييم ونَهن قَيياَل: َمييا َكيياَن لَنَييا مَخ ييرل َتيي 
يييَ   ييقا  أَبَييا طَ  َيييَة َو نَلنًيي (2)ال َفها َبَيييرن  اَو نَلنًيي ا َييإايد َلَقيياإاحلل َأس    إاذ  َجيياَء َرجنييمل  َيَقيياَل: َوَ ييم  بَيَ َغكنييحل  اخل 

َن  قَيي ييَلَل يَييا أَنَيي
ييراا  َ ييياها ال قا ييرن  قَييالنوا: أَ   َم  َهييا  َيَقييالنوا: َوَمييا َذاَك  قَيياَل:  نردَمييت  اخل  اَل: َ َمييا َسييأَلنوا َعني 

 . 4617.رواه الب اره:  .عنوَ ا بَيع َد َتَرا الَرجنما َوَك رَاجَ 
يَك ا ال َمداينَيةا  َ َجَرت  يفا .َودَاَل يفا راَوايٍَة:  (115) ي قَيد  قنتايَم قَييو  ل  : َيَقياَل بَيع يةن ال َقيو  ا   سا  يفا   َ َو  

ََ عَ  :بن نو ااحل .  َأَني َبَل الَ هن  َاتا جننَيا ل  ايَميا طَعامنيوالَي  .رواه  . اآليَيةَ  َ ى اَليايَن آَمننيوا َوَعما نيوا الَرياحلا

 .2464الب اره: 
(3)

 

  ..151َل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ بَاب: قـَْوِلِه:  -87

1788-  ٍَ ثي َ َهيا قَيط   قَياَل: تن  بَيًة  قَياَل: َت َيَت َرسنيولن ال َيها  َعن  أَنَي لَـْو »َميا يَاع يتن ما
ونجنيوَ هنحل   قَاَل:  َيَغَ ى َأيب َيابن َرسنولا ال َيها  «اَولََبَكْيُتْم كثيرً  تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قلياًل 

                                                                                                  
  .«مث قرأ عبد اهلل»: (3476) مس حل .وعند (1)
 . و البسر يفه  أه يشدخ وي ق  ع يه الاء (2)
را سا الَ رايقا باب يَبتد اخل َ .كتاب الظامل/ ( 3)   .م 
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َ نييحل  َتنايي ل 
يَيي«فُــاَلنس » َيَقيياَل َرجنييمل: َميين  َأ ا  قَيياَل:  (1) ييَياَء إان  ةن: .  َينَيبَلَييت  َ ييياها اآل  ييأَلنوا َعيين  َأش  َك َ س 

   .4621 . .رواه الب اره: 151.الاإدق: .  ينب َد َلكنحل  َ سنؤ كنحل  

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -1784 ييأَلنوَن َرسنييوَل ال َييها  َر ا بَاًء   قَيياَل: َكيياَن قَيييو  ل َيس  ييتاه  اس 
يَييَة:  َييَيقنييولن الَرجنييمن: َميين  َأ ا  َوييَ  ييم  نَاقَيتنييهن: أَي ييَن نَيياَقيتا   َييأَني َبَل ال َييهن  ايييهاحل  َ ييياها اآل  يَييا قنييولن الَرجنييمن َ ها

يييحل  َ سنيييؤ كنحل   يييَياَء إان   ينب يييَد َلكن يييأَلنوا َعييين  َأش  يَيييةا    151.الاإيييدق:  أَيي َهيييا الَييييايَن آَمننيييوا َك َ س  ييين  اآل  َ يييَن  َييييرََ  ما
  .4622 .رواه الب اره:كن دَها. 

َعامِ  َنـْ َْ  ُسورَُة ا

َعَث َعَلْيُكْم َعَذابً بَاب: قـَْوِلِه:  -82 ِمْن  اُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ
  .65.اْْليَةَ  فـَْوِقُكمْ 

يَيةن:  َعن  َجاباٍر  -1785 َعيَج َع َيي كنحل  قَاَل: َلَما نَيبَلَيت  َ يياها اآل  قنيم   نيَو ال َقيالارن َع َيى أَن  يَيبي 
ييين   َييييو قاكنحل   اَعيييَيابً  ـــكَ »: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها   65.األنعيييا :  ما ُِ ِبَوْجِه ييين  َت يييتا قَييياَل:  «َأعُـــو أَو  ما

ُِ ِبَوْجِهـكَ »قَياَل:   65.األنعيا :  أَر جن اكنيحل   ييَيعً  «َأعُـو  َوينييايَق بَيع َهيكنحل  بَيأ َس بَيع ييةٍ  اأَو  يَي  باَسييكنحل  شا
  .4628.رواه الب اره:  .«- َهَذا َأْيَسرُ أَو   - َهَذا َأْهَونُ »: الَ ها  قَاَل َرسنولن   65.األنعا : 

  ..95ُأولَِئَك ال ِذيَن َهَدك الل ُه فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ بَاب: قـَْوِلِه:  -89

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا َعبَيياٍس  -1786 َدقل   َيَقيياَل: نيَ َر ا َ  َييَل : أَنَييهن سنييئاَم: َأيفا ص َسييج  َعييحل   مثن
 ييَياَا َويَيع قنييوَب نَييا لَييهن إاس  لاييها  -َوَوَ بي  َ قَيياَل: نَباييي كنحل    95 – 84.األنعييا :   َباهنييَدا نحلن اقي تَييداه   -إاَن قَيو  مثن
 . َتداَه تااحل َر أَن  يَيق  َن  أنما  ا

  .4632.رواه الب اره:  (2)

                                                                                                  
 .بكاء له يبوت  يه تنة :أه (1)
وقييد ويبي ها يف موا ييص أتييرد ميين يبييييه. وانظيير كتيياب سييجول   اخل ذكر ييا الب ياره  نييا مع قيية « يين نبيييكحل »قوليه: .( 2)

 . 575القرآن/ باب: سجدق ص/  : 
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َها َوَما َبَطنَ َوَل تـَْقَربُوا اْلفَ بَاب: قـَْوِلِه:  -81   ..151َواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

ييعنولٍ  َعيين  َعب ييدا ال َييها  -1787 يين  ال َييها  :قَييالَ   ب يينا َمس  َ    َك َأَ ييَد أَت يَيييرن ما َولاييَيلاَ  َ ييَرَ  ال َفييَوا ا
َها َوَما َبَ نَ  ني  ين  ال َيها   َما َظَهَر ما َء َأَ ت  إالَي ها ال َمد  ن ما َسيهن َولاييَ   َوَك َش   .رواه الب ياره:  (1).لاَ  َميَدَ  نَيف 

4634.  

َْعَرافِ   ُسورَُة اَْ

  .199ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْ  َعْن اْلَجاِهِلينَ بَاب:  -81

يَ  اهللن َعني هنَمياالب بَيري ا  َعنا اب نا  -1782 يَلاا أَن  يَأ تنيَي ال عَ  قَياَل: أََميَر ال َيهن نَبايَيهن  َر ا ين  َأت  يَو ما ف 
 .   . 4644الب اره:  .رواهالَناسا

يُن ُكلعُه بَاب:  -88 َنةس َوَيُكوَن الد  َوقَاتُِلوُهْم َحت ى َل َتُكوَن ِفتـْ
  ..39ِلل هِ 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا عنَمييَر  -1789 نَييةا  َر ا أَنَييهن قايييَم لَييهن: َكي ييَف  َيييَرد يفا قاتَييالا ال فاتي 
 َيَقيياَل:  (2)

نَييييةن  َكيييياَن حمنََمييييدل  راه َمييييا ال فاتي  ََ   َوَ ييييم   َييييد  نَييييًة  َولَييييي  تي 
ييييراكاَ   وََكيييياَن الييييد تنولن َع َييييي هاحل   ا يينَقا اييييمن ال منش 

 .   .4651.رواه الب اره: َكقاَتالاكنحل  َعَ ى ال من   ا

 :اْْليََة ِإَلى قـَْوِلهِ  اْْلَن َخف َف الل ُه َعْنُكْم َوَعِلَم َأن  ِفيُكْم ُضْعًفا :بَاب
 ََوالل ُه َمَع الص اِبرِين.66.  

َ  الَ هن َعني هنَما قَالَ . (116) يرنوَن يَبيابارنوَن  :َلَما نَيبََلت   :َعن  اب نا َعَباٍس َر ا إان  َيكنن  مان كنحل  عاش 
ا  يياإَيتَي   يي  65.األنفييال:  يَيغ  ابنييوا ما يي اماَ   ا يين  َشييَق َذلاييَ  َع َييى ال منس  ييدل ما َ   نييراَض َع َييي هاحل  أَن  َك يَفاييَر َوا ا

                                                                                                  
ع َتهن مان  َعب دا الَ ها  :قين  تن ».دال يف األيبم: ( 1) َ ف يصن ب ينن . واحليديج رواه الب ياره عين «نَيَعحل   :قَالَ   َوَر َيَعهن  :حل  . قين  تن نَيعَ  :قَالَ   يَا

رٍو ب نا منَرَق َعن  َأ ا  عنعنَمَر    . َواإاٍم َعن  َعب دا الَ ها  شنع َبةن َعن  َعم 
َنةل والَ هن يقول: »يف رواية: .دال ( 2)  .( 7595 الب اره:) .«َوقَا ا نو نحل  َ َن َك َ كنوَن  اتي 
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فايييفن  َيَقييالَ   َعَشييرَقٍ  َن َتَفييَف ال َييهن َعيين كنحل  َوَع اييحَل أََن  ايييكنحل   نييع فً  :َ َجيياَء الَت   يين كنحل   ااآل   َييإان  َيكنيين  ما
ا  ياإَيتَي   ين  الَرير ا  َيَ َميا َتَفي :قَيالَ   66.األنفيال:  مااإَةل يَبابارَقل يَيغ  ابنوا ما ين  ال عايَدقا نَيَقيَص ما َف ال َيهن َعيني هنحل  ما
را َما تنفدَف َعني هنحل     .4653.رواه الب اره:  . باَقد 

 ُسورَُة بـََراَءةَ 

  .152.اْلية َوآَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُوِبِهمْ بَاب: قـَْوِلِه:  -88

ـــاِن  »لَنَيييا:  ال َيييها  قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن  َعييين  َينيييرََق ب ييينن جنن يييَدٍب  -1741 ـــَة آتَِي َل ـــاِني الل يـْ َأَت
فَابـْتَـَعثَــاِني 
: َشـــْطرس ِمـــْن  (1) ََِهــبن َولَـــِبِن ِفض ـــةن  فـَتَـَلق انَــا رَِجـــالس نَـــا ِإلَـــى َمِدينَــةن َمْبِني ـــةن بِلَـــِبِن  فَانـْتَـَهيـْ

َِلِـَك َخْلِقِهْم َكَأْحَسـِن َمـا َأنْـَإ رَاءن  َوَشـْطرس َكـَأقْـَبِح َمـا َأنْـَإ رَ  َِْهبُـوا فـََقعُـوا ِفـي  اءن  قَـاَل َلُهـْم: ا
ُهْم  َفَصاُروا ِفي َأْحَسِن ُصـورَةن   َِِلَك السعوُء َعنـْ ََِهَب  َنا  َقْد  النـ ْهِر  فـََوقـَُعوا ِفيِه  ثُم  رََجُعوا ِإلَيـْ

ُهْم َحَسـنس  َوَهـَذاَ  َمْنزِلُـَك  قَـاَل: َأم ـا اْلَقـوْ  (2)قَاَل ِلي: َهِذِه َجن ُة َعْدنن  ُم الـ ِذيَن َكـانُوا َشـْطرس ِمـنـْ
ُهْم قَِبيحس  فَِ نـ ُهْم َخَلطُوا َعَماًل  ُهمْ اَوآَخـَر َسـي ئً  اَصاِلحً  َوَشْطرس ِمنـْ .رواه الب ياره:  .«  َتَجـاَوَز الل ـُه َعـنـْ

4674.  

 ُسورَُة ُهودن 
  ..5ْنهُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفوْا مِ َأَل ِإنـ ُهْم يـَثْـُنوَن صُ باب: 

لاييييها  َيَعييييان:َعبَيييياٍس  اب يييينا .َعيييينا  (117) ييييئاَم َعيييين  قَيو  ييييَ  اهللن َعني هنَمييييا أَنَييييهن س  ييييحل   َر ا يَيثي ننييييوَن َأَك إانَيهن
ينوَن أَن  يَيَتَ  َيييو ا  َييينف هنيييوا إاَن الَسيييَماءا  : َيَقيييالَ   5. يييول:  يبنيييدنوَر نحل   يييَتي  َييياماعنوا   أننَييياسل َكييياننوا َيس  َوأَن  جين

  .4681.رواه الب اره:  .  َينَيَبَل َذلاَ   ايهاحل    َء نحل   َييينف هنوا إاَن الَسَماءا ناَسا

 

                                                                                                  
 .أيقظاي :أه (1)
 .ومنه ي  العدن ومعدن كم ش ء أيب ه  عدن بالكان أه أقا  به :يقال  ت د :أه (2)
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  .7وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ بَاب: قـَْوِلِه:  -84
ـــْق »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1741 ـــاَل الل ـــُه َعـــز  َوَجـــل : َأْنِفـــْق أُْنِف َق

َأرََأيـْـُتْم » َوقَياَل:. «الل ْيـَل َوالنـ َهـارَ  (3)َسـح اءُ  (2)َل تََِّيُضـَها نـََفَقـةس  (1)يَـُد الل ـِه َمـأْلَك» َوقَاَل:. «ْيكَ َعلَ 
َْرَ  فَِ ن ُه َلْم يََِّْ  َما ِفي يَـِدِه  وََكـاَن َعْرُشـُه َعلَـى اْلَمـاِء  َوبِ  َْ ِدِه يَـَما َأنـَْفَق ُمْنُذ َخَلَق الس َماَء َوا

  .4684.رواه الب اره: . «اْلِميَزاُن َيْخِفُ  َويـَْرَفعُ 

َِا َأَخَذ اْلُقَرك َوِهَي ظَاِلَمةس ِإن  بَاب: قـَْوِلِه:  -85 وََكَذِلَك َأْخُذ رَب َك ِإ
   .152َأْخَذُه أَلِيمس َشِديدس 

َِا  ِإن  الل ــهَ »: قَياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َيها  َعين  َأ ا منوَسييى  -1748 لَُيْمِلــي لِلظ ــاِلِم  َحت ــى ِإ
َأَخَذُه َلْم يـُْفِلْتـهُ 
(4)

َ قَييرَأَ:  .« َِا َأَخـَذ اْلُقـَرك َوِهـَي ظَاِلَمـةس ِإن  َأْخـَذُه »قَياَل: مثن وََكـَذِلَك َأْخـُذ رَبـ َك ِإ
  .4686  .رواه الب اره: 152. ول:  .«َألِيمس َشِديدس 

 ُسورَُة اْلِحْجرِ 

  .18ِإل  َمْن اْستَـَرَ  الس ْمَع فَأَتْـبَـَعُه ِشَهابس ُمِبينس ِه: بَاب: قـَْولِ  -86
َ َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1748 ــَماِء  » قَيياَل:   يَيبي  نيي ن باييها النَييخا ــَر ِفــي الس  َْم َْ َِا َقَضــى الل ــُه ا ِإ

ـــز َع َعـــْن  (6)ْلِســـَلِة َعَلـــى َصـــْفَوانن ِلَقْولِـــِه  َكالس   (5)اَكـــُة بَِأْجِنَحِتَهـــا ُخْضـــَعانً َضـــَرَبْإ اْلَماَلئِ  َِا فـُ فَـــِ 

                                                                                                  
 .شديدق المء :أه (1)
 .ك ينقرها :أه (2)
 (.يسن بكسر الس  يف الهارع وجيود  مها -بفتن أوله مثقم-سن  :لاإمة الرت  يقال :أه) (3)
 .او و اإلطل  من اإل لت (4)
 .ميلًل و و مردر تهص أو مجص تا ص :أه  بهحل أوله ويكسر (5)
 .يب رق م ساء بإسكان الفاء وو حل من  تيها :أه (6)
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ــوِبِهْم  ــاَل: اْلَحــق  َوُهــَو اْلَعِلــيع اْلَكِبيــُر  فـََيْســَمُعَها  (1)قـُُل ــاُلوا لِل ــِذي َق ــاَل رَبعُكــْم  َق َِا َق ــا ــاُلوا: َم َق
اْلُمْسـَتِمَع  (2)ُرب َما َأْدَرَ  الش ـَهابُ فَـ  ُمْسَترُِقو الس ْمِع  َوُمْسَترُِقو الس ْمِع َهَكَذا َواِحدس فـَْوَ  آَخَر 

ِه  ِإلَـى قـَْبَل َأْن يـَْرِمَي ِبَها ِإَلى َصاِحِبِه فـَُيْحرِقَـُه  َورُب َمـا لَـْم يُْدرِْكـُه َحت ـى يـَْرِمـَي ِبَهـا ِإلَـى الـ ِذي يَِليـ
َْرِ   فـَتـُْلَقى  َعَلى َفْم الس ـاِحِر  فـََيْكـِذُب َمَعَهـا ِمائَـَة  ال ِذي ُهَو َأْسَفَل ِمْنُه  َحت ى يـُْلُقوَها ِإَلى اَْ

ـــ   اَكْذبَـــةن  فـَُيَصـــد ُ  فـَيَـُقولُـــوَن: َألَـــْم ُيْخِبْرنَـــا يـَـــْوَم َكـــَذا وََكـــَذا  َيُكـــوُن َكـــَذا وََكـــَذا  فـََوَجـــْدنَاُه َحق 
  .4751.رواه الب اره: . «لِْلَكِلَمِة ال ِتي ُسِمَعْإ ِمْن الس َماءِ 

 ِل ُسورَُة الن حْ 

َِِل اْلُعُمرِ بَاب: قـَْوِلِه تـََعاَلى:  -87   .75َوِمْنُكْم َمْن يـَُردع ِإَلى َأْر
َا ب يينا َمالاييٍ   -1744 عنو:   : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  أَنَيي ــْن اْلُبْخــِل »َكيياَن يَييد  ــَك ِم ُِ ِب َأُعــو

َِِل اْلُعُمـــِر  َنـــِة اْلَمْحَيـــا َواْلَمَمـــاتِ َوَعـــَذاِب اْلَقْبـــِر  َوِفتْـ  (3)َواْلَكَســـِل  َوَأْر .رواه . «َنـــِة الـــد ج اِل  َوِفتـْ
  .4757الب اره: 

 ُسورَُة بَِني ِإْسَرائِيلَ 

  .3اَشُكورً  اُِر ي َة َمْن َحَمْلَنا َمَع نُوحن ِإن ُه َكاَن َعْبدً بَاب:  -82
َ َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1745 يييحلٍ  قَييياَل: أنِتا وََكانَيييت   -   َيرن ايييَص إالَي يييها الييييدرَاعن باَ ي 
بنهن  َسًة  - ينع جا َها نَيه  ني  ََ ما  َينَيَه

َ قَاَل:  (4) َِلِـَك  »مثن َأنَـا َسـي ُد الن ـاِ، يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة  َوَهـْل تَـْدُروَن ِمـم  

                                                                                                  
 .كشف عنها الرعت  :أه (1)
 .مجعه شهت  الكوكت اليه يرم  به :أه (2)
ورود ابيين مرلويييه مييين   خليييرمورود ابيين أ   يياي مييين طريييق السييده قيييال: أرذل العميير  ييو ا)الييرال بييأرذل العميير... ا ييير .  (3)

 (. ديج أنَ أنه ماإة سنة
 :وقيال اخل يا   وبالعجمية باأل يراس  النهَ األكم مين ال ييحل وأتييه بيأطرام األسينان :وقيم  بالعجمة :وقيم  بالهم ة (4)
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َو لِـيَن َواْْلِخـرِيَن ِفـي َصـِعيدن َواِحـدن  ُيْسـمِ  ُفـُذُهْم اْلَبَصـُر َيْجَمُع الل ُه الن اَ، اَْ ُعُهْم الـد اِعي َويـَنـْ
(1) 
ُلُِّ الن اَ، ِمْن اْلََّم  َواْلَكـْرِب َمـا َل يُِطيُقـوَن َوَل َيْحَتِملُـوَن  فـَيَـُقـوُل الن ـا،ُ  ُْ  فـََيبـْ : َوَتْدنُو الش ْم

: َأَل تـََرْوَن َما َقْد بـََلََُّكْم  َأَل تـَْنظُُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإَلى رَ  ب ُكـْم  فـَيَـُقـوُل بـَْعـُ  الن ـاِ، لِـبَـْع ن
ــِدهِ  ــُه: َأْنــَإ َأبُــو اْلَبَشــِر  َخَلَقــَك الل ــُه بَِي ــاَلم  فـَيَـُقولُــوَن َل ــِه الس  ــْأتُوَن آَدَم َعَلْي ــْيُكْم بِــَُدَم  فـََي   َعَل

ــَرك ِإلَــى َمــا َونـََفــَخ ِفيــَك ِمــْن ُروِحــِه  َوَأَمــَر اْلَماَلِئَكــَة َفَســَجُدوا لَــَك  اْشــَفْع لََنــ ا ِإلَــى رَب ــَك  َأَل تـَ
لَـْم يـَََّْضـْب  اَنْحُن ِفيِه  َأَل تـََرك ِإَلى َما َقْد بـََلَََّنا  فـَيَـُقوُل آَدُم: ِإن  رَب ي َقْد َغِضَب اْليَـْوَم َغَضـبً 

ــَجرَ  َلــُه  َوِإن ــُه قَــْد نـََهــاِني َعــْن الش  ــْن يـَََّْضــَب بـَْعــَدُه ِمثـْ َلــُه  َوَل َلــُه ِمثـْ ِة فـََعَصــْيُتُه  نـَْفِســي نـَْفِســي قـَبـْ
. فـَيَـْأتُوَن نُوًحـ َِْهبُـوا ِإلَـى نُـوحن َِْهُبوا ِإَلى َغْيـِري  ا فـَيَـُقولُـوَن: يَـا نُـوُح  ِإنـ َك َأنْـَإ َأو ُل  انـَْفِسي  ا

َْرِ   َوَقْد َسم اَ  الل ُه َعْبـدً  بـ َك  َأَل تـَـَرك ِإلَـى َمـا   اْشـَفْع لَنَـا ِإلَـى رَ اَشـُكورً  االرعُسِل ِإَلى َأْهِل اَْ
ــْوَم َغَضــبً  ــْن  اَنْحــُن ِفيــِه  فـَيَـُقــوُل: ِإن  رَب ــي َعــز  َوَجــل  َقــْد َغِضــَب اْليَـ َلــُه  َوَل ــُه ِمثـْ َل ــْم يـَََّْضــْب قـَبـْ َل

ــْوِمي  نـَْفِســي نـَْفِســ َلــُه  َوِإن ــُه َقــْد َكانَــْإ ِلــي َدْعــَوةس َدَعْوتـَُهــا َعَلــى قـَ ي نـَْفِســي  يـَََّْضــَب بـَْعــَدُه ِمثـْ
َِْهُبوا ِإَلى ِإبـْـَراِهيَم. فـَيَـْأتُوَن ِإبـْـَراِهيَم فـَيَـُقولُـوَن: يَـا ِإبـْـَراِهيُم  َأنْـَإ نَبِـيع  َِْهُبوا ِإَلى َغْيِري  ا  الل ـِه ا

َْرِ   اْشَفْع لََنا ِإَلى رَب َك  َأَل تـََرك ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه  فـَيَـُقـوُل  َلُهـْم: ِإن  رَبـ ي َوَخِليُلُه ِمْن َأْهِل اَْ
ــْوَم َغَضــبً  ــْد َغِضــَب اْليَـ ــْد ُكْنــُإ   اَق لَــُه  َوِإن ــي َق ــَدُه ِمثـْ ــْن يـَََّْضــَب بـَْع لَــُه  َوَل ــُه ِمثـْ َل ــْم يـَََّْضــْب قـَبـْ َل

َِْهبُـوا ِإلَـى ُموَسـى. فـَيَـْأتُوَن  َِْهبُـوا ِإلَـى َغْيـِري  ا َكَذْبُإ َثاَلَث َكِذبَاتن  نـَْفِسي نـَْفِسـي نـَْفِسـي  ا
ــِه َعَلــى الن ــاِ،  مُ  ــَلَك الل ــُه ِبِرَســالَِتِه َوِبَكاَلِم ــَإ َرُســوُل الل ــِه  َفض  وَســى فـَيَـُقولُــوَن: يَــا ُموَســى  َأْن

لَـْم  ااْشَفْع لَنَـا ِإلَـى رَبـ َك  َأَل تـَـَرك ِإلَـى َمـا َنْحـُن ِفيـِه  فـَيَـُقـوُل: ِإن  رَبـ ي قَـْد َغِضـَب اْليَــْوَم َغَضـبً 
لَ  لَـُه  َوِإنـ ي قَـْد قـَتَـْلـُإ نـَْفًسـيـَََّْضْب قـَبـْ لَـُه  َولَـْن يـَََّْضـَب بـَْعـَدُه ِمثـْ لَـْم ُأوَمـْر بَِقْتِلَهـا  نـَْفِسـي  اُه ِمثـْ

َِْهبُـوا ِإلَـى ِعيَسـى ابْـِن َمـْريََم. فـَيَـْأتُوَن ِعيَسـى فـَيَـُقولُـوَن: يَـا  َِْهُبوا ِإَلى َغْيـِري  ا نـَْفِسي نـَْفِسي  ا
  ال ِه  وََكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْريََم َوُروحس ِمْنُه  وََكل ْمَإ الن اَ، ِفي اْلَمْهـِد َصـِبي  ِعيَسى  َأْنَإ َرُسوُل ال

ــْوَم  ــْد َغِضــَب اْليَـ ــا َنْحــُن ِفيــِه  فـَيَـُقــوُل ِعيَســى: ِإن  رَب ــي َق ــَرك ِإَلــى َم ــا ِإَلــى رَب ــَك  َأَل تـَ اْشــَفْع لََن

                                                                                                  
 .حييط برؤيتهحل :أه (1)
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َلُه  اَغَضبً  َلُه َلْم يـَََّْضْب قـَبـْ َلُه َق ع  َوَلْن يـَََّْضَب بـَْعَدُه ِمثـْ َِنـْبًـ -ِمثـْ نـَْفِسـي نـَْفِسـي  - اَوَلْم يَْذُكْر 
َِْهُبوا ِإَلى ُمَحم دن  َِْهُبوا ِإَلى َغْيِري  ا   فـَيَـُقولُـوَن: يَـا ُمَحم ـُد   ا  فـََيْأتُوَن ُمَحم ـدً نـَْفِسي  ا

َنِْبيَ  َْ َِنْبِـَك َوَمـا تَـَأخ َر  اْشـَفْع لَنَـا َأْنَإ َرُسوُل الل ِه  َوَخاتُِم ا َم ِمـْن  اِء  َوَقْد َغَفَر الل ُه َلَك َمـا تـََقـد 
ــَأَقُع َســاِجدً  ــَرك ِإَلــى َمــا َنْحــُن ِفيــِه  فَــأَْنطَِلُق َفــُِتي َتْحــَإ اْلَعــْرِش  َف ِلَرب ــي َعــز   اِإلَــى رَب ــَك  َأَل تـَ

لَـْم يـَْفَتْحـُه َعلَـى َأَحـدن قـَْبِلـي   اْن َمَحاِمـِدِه َوُحْسـِن الثـ نَـاِء َعَلْيـِه شـيئً َوَجل   ثُم  يـَْفَتُح الل ـُه َعلَـي  ِمـ
ــُد اْرفَــْع رَْأَســَك  َســْل تـُْعطَــْه  َواْشــَفْع ُتَشــف ْع  فَــَأْرَفُع رَْأِســي فَــَأُقوُل: أُم ِتــي يَــا  ثُــم  يـَُقــاُل: يَــا ُمَحم 

ــُد َأْدِخــْل ِمــْن أُم ِتــَك َمــْن َل ِحَســاَب َعَلــْيِهْم َرب   أُم تِــي يَــا َرب   أُم ِتــي يَــا رَ  ب   فـَيـَُقــاُل: يَــا ُمَحم 
َبـْـَواِب  ثُــم   َْ َِلِـَك ِمـْن ا َْيَمـِن ِمـْن َأبـْـَواِب اْلَجن ـِة  َوُهـْم ُشــرََكاُء الن ـاِ، ِفيَمـا ِسـَوك  َْ ِمـْن اْلبَـاِب ا

ـــِدِه  إِ  ـــاَل: َوال ـــِذي نـَْفِســـي بَِي ـــْينَ َق ـــَة  (1)اْلِمْصـــَراَعْينِ  ن  َمـــا بـَ ـــْيَن َمك  ِمـــْن َمَصـــارِيِع اْلَجن ـــِة  َكَمـــا بـَ
َأْو َكَما بـَْيَن َمك َة َوُبْصَرك (2)َوِحْميَـَر 

(3)
  .4712.رواه الب اره: . «

َعَثَك رَبعَك َمَقامً بَاب: قـَْوِلِه:  -89   .79اَمْحُمودً  اَعَسى َأْن يـَبـْ

َ  عنَمَر  َعنا اب نا  -1746 كنيم  أنَميٍة  (4) اقَاَل: إاَن الَناَس َيرارينوَن يَيو َ  ال قاَياَميةا جنثًي اهللن َعني هنَماَر ا
د  َفص   َ َن  َين َتهاَ  الَشَفاَعةن إاَن الَنخا َفص   يَا  نَلنن اش     َيَيلاَ  ييَيو َ   َيت َبصن نَبايَيَها يَيقنولنوَن: يَا  نَلنن اش 

َعثنهن الَ هن ال   منوَل. يَيبي    .4718.رواه الب اره: َمَقاَ  ال َمي 

  .115َوَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َوَل ُتَخاِفْإ ِبَهابَاب:  -41

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -1747 لاييها  َيَعيياَن:  َر ا َا اييت  يفا قَيو  َوَك جَت َهيير  باَرييَل اَ  َوَك ختن
َيا يَياباها َر َييَص يَبييو  َهن  بَلَييت  َوَرسنيولن ال َييها قَيياَل: نيَ   115.اإلسيراء:  تا ََكييَة  َكياَن إاَذا يَبييَ ى باَأيب  حن تَيٍف  ا

ييراكنوَن َسييب وا ال قنيير آَن َوَميين  أَني بَلَييهن َوَميين  َجيياَء باييها   َيَقيياَل ال َييهن  َيَعيياَن  َعييهن ال منش  :  لاَنبايدييها باييال قنر آنا   َييإاَذا يَا

                                                                                                  
 .ا لر  الرراع الباب وك يقال مرراع إك إذا كان ذ (1)
 .وي  تا الو ص  قبي ة مشهورق باليمن (2)
 .   مدينة  وران :وقيم     ب د معروم بالشا  (3)
 .بارك ع ى ركبتيه :أه  مجص جا   بودن عرا (4)
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 َرَل ا َ َوَك جَت َهر  با  :يراكنوَن  َيَيسنيب وا ال قنير آَن   115.اإلسراء يَمَص ال منش  َا ايت  َأه  باقارَاَء اَ    َيَيس  َوَك ختن
َيييا يييماعنهنحل    115.اإلسيييراء:  تا يييَياباَ   َيييَل  نس  َ َذلايييَ  َسيييبايًل َعييين  َأيب    .رواه 115.اإلسيييراء:  .َوابي تَييي ا بيَييي  

  .4722الب اره: 

 ْهفِ ُسورَُة اْلكَ 

  155.اْْليَةَ  ُأولَِئَك ال ِذيَن َكَفُروا بُِيَاِت رَب ِهْم َوِلَقائِهِ بَاب:  -41

ــِميُن »قَيياَل:  : َعيين  َرسنييولا ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1742 ِإن ــُه لََيــْأِتي الر ُجــُل اْلَعِظــيُم الس 
فَــاَل نُِقــيُم َلُهــْم يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة اقْـــَرُءوا » (1)َوقَيياَل: .«َح بـَُعوَضــةن يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة  َل يَــِزُن ِعْنــَد الل ــِه َجَنــا 

   .4729.رواه الب اره:  «اَوْزنً 

 ُسورَُة كهيعص

  .39َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم اْلَحْسَرةِ بَاب: قـَْوِلِه:  -48

راهد  -1749 يـُـْؤَتى بِـاْلَمْوِت َكَهْيئَـِة َكـْبشن »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند 
ــَح  ــ (2)َأْمَل ــادن: يَــا َأْه ــاِدي ُمَن َن ــَذا   (3)َل اْلَجن ــِة  فـََيْشــَرئِبعونَ فـَيـُ ــْل تـَْعرِفُــوَن َه َويـَْنظُــُروَن  فـَيَـُقــوُل: َه

الن ـاِر  فـََيْشـَرئِبعوَن َويـَْنظُـُروَن   فـَيَـُقوُلوَن: نـََعْم  َهَذا اْلَمْوُت  وَُكلعُهْم َقْد رَآُه. ثُـم  يـُنَـاِدي: يَـا َأْهـلَ 
فـَيَـُقوُل: َهْل تـَْعرُِفوَن َهـَذا  فـَيَـُقولُـوَن: نـََعـْم  َهـَذا اْلَمـْوُت  وَُكلعُهـْم قَـْد رَآُه  فـَيُـْذَبُح. ثُـم  يـَُقـوُل: 

ــْوتَ  ــاَل َم ــودس َف ــَل الن ــاِر ُخُل َــا َأْه ــْوَت  َوي ــاَل َم ــودس َف ــَل اْلَجن ــِة ُخُل َ قَيييرَأَ: . «يَــا َأْه ــْوَم »مثن ــِذْرُهْم يـَ َوَأْن
َْمُر َوُهْم ِفي َغْفلَـةن  َْ ِْ ُقِضَي ا نـَْيا  اْلَحْسَرِة ِإ . «َوُهـْم َل يـُْؤِمنُـونَ َوَهـُؤَلِء ِفـي َغْفلَـةن َأْهـُل الـدع

  .4735 . .رواه الب اره: 39.مرمي: 

 
                                                                                                  

 . قاله احلا ن .القاإم حيتمم أن يكون الريا   أو  و مر وع من بقية احلديج. (1)
 .يف يبو ه بياض وسوال :أه (2)
 . و ر ص الرأس :وقال األيبمع   العنق كالت اول  و مد (3)
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 ُسورَُة النعورِ 
ِذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم َوال   :قـَْوِلِه َعز  َوَجل   :بَاب -48

  6.اْلية ُشَهَداءُ 
ما ب نا َسع ٍد  -1751 يَلَن   ا: أََن عنيَو  ارً َعن  َسه  يحَل ب يَن َعيداه   وََكياَن َسييدَد بَي ا َعج  أَ َيى َعايبا

رَأَ اييها رجييًل  ييَنصن  َسييم  يا   أَ  َيَقيياَل: َكي ييَف  َيقنولنييوَن يفا َرجنييٍم َوَجييَد َمييَص ام  تين نونَييهن  أَ   َكي ييَف َير  تين نييهن  َيتَيق  يَيق 
َ  َرسنيييوَل ال َيييها  يييحلل النَيييخا   َيَقييياَل: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  َ َكيييراَه َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َذلايييَ    َيييأََ ى َعايبا

: َوال َيها  ال َمَساإاَم َوَعابَيَها  َ َسأََلهن عنَو  ارل  َيَقياَل: إاَن َرسنيوَل ال َيها  َكيراَه ال َمَسياإاَم َوَعابَيَهيا  قَياَل عنيَو  ارل
َأَل َرسنوَل الَ ها  َعن  َذلايَ   َ َجياَء عنيَو  ارل  َيَقياَل: يَيا َرسنيوَل ال َيها  َرجنيمل َوَجيَد َميَص  َك أَني َتها  َ َن َأس 

رَأَ اها رجًل  نَ ام  تين نونَهن  أَ   َكي َف َير  تين نهن  َيتَيق  َقْد َأنـَْزَل الل ُه اْلُقْرآَن ِفيـَك »: صن   َيَقاَل َرسنولن الَ ها   أَيَيق 
َيييا َرسنيييولن ال َيييها  «َوِفـــي َصـــاِحَبِتكَ  َ قَييياَل: يَيييا   ََأَمَرإن َيييا َيَيييى ال َيييهن يفا كاَتابايييها َ َلَعنَيَهيييا  مثن باال منَلَعنَيييةا  ا

تينهَ  تينَها  َيَقد  ظََ م  َ َرسنوَل الَ ها  إان  َ َبس  ا  مثن َا يفا ال منَتَلعانَيي   ا  َ  ََ َقَها  َ َكانَيت  سنيَنًة لاَمين  َكياَن بَيع يَدإن
ــِه َأْســَحَم »: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  ــاَءْت ِب ــِ ْن َج ــُروا  َف ــْيِن  (1)اْنُظ نَـ ــَ  اْلَعيـْ َأْدَع

ــْيِن   (2) َْلَيتَـ َْ َعِظــيَم ا
ــاقـَْيِن  َهــا  َوِإْن َجــاَءْت بِــِه ُأَحْيِمــَر  َكأَن ــُه  اَوْيِمرً فَــاَل َأْحِســُب ُعــ (3)َخــَدل َ  الس  ِإل  قَــْد َصــَدَ  َعَليـْ

ــَوْيِمرً  (4)َوَحــَرةس  ــاَل َأْحِســُب ُع ــا اَف َه ــَذَب َعَليـْ ــْد َك َ َجيياَءت  باييها َع َييى النَيع ييتا الَييياه نَيَعييَت باييها  «ِإل  َق
  .4745.رواه الب اره: بَيع دن يينن َستن إاَن أنمدها. مان  َ ر دايقا عنَو  اٍر  َ َكاَن  َرسنولن الَ ها 

َها اْلَعَذابَ  :بَاب -44   8.اْلية َوَيْدرَأُ َعنـْ
ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -1751 ييَلَل ب يي: َر ا رَأَ َييهن أََن  ا َن أنَميَييَة قَييَيَم ام 

د  (5)  عان ييَد النَييخا
                                                                                                  

 .شديد السوال :أه (1)
 .شديد سوال الع  :أه (2)
 . ت ٌ الساق  :أه (3)
 .نوع منها :وقيم     الودعة :قيم (4)
 .رما ا بالبنا :أه (5)
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َماءَ باَشراي ا  إاَذا رََأد   يَيا َرسنيوَل ال َيها  : َيَقيالَ  «اْلبَـيـ نَـَة َأْو َحـد  ِفـي َظْهـِر َ » :َل الَنخا   َيَقا  ب نا َسي 
رَأَ ايييها رجيييًل  َن ال بَيييدنَيييةَ  َأَ يييدننَا َع َيييى ام  يييقن يَي  يييَتما

َنـــَة َوِإل  َحـــد  ِفـــي » :يَيقنيييولن  َ َجَعيييَم النَيييخا    يَين  َ ا اْلبَـيـ 
ييَللل  «َظْهــِر َ  قد إايد َلَرييالاال  : َيَقيياَل  ا َييدد   َوالَييياه بَيَعثَييَ  بايياحلَ  يين  احل  ييراه ما    َيَ يينن ييباَلَن ال َييهن َمييا يينبَيييرد ن َظه 

ر اييييمن َوأَني يييَبَل َعَ ي يييها  يييحل   : َينَييييَبَل جا ييين   َيَقيييرَأَ َ يييَن بَي َيييَ    6.النيييور:  َوالَييييايَن يَير منيييوَن أَد َواَجهن إان  َكييياَن ما
َهيا  َان َرَرَم النَيخا    9.النور:  الَرالاقا َ  يَللل َ َشيهاَد َوالنَيخا     ََأر َسيَم إالَيي  ِإن  » :يَيقنيولن  َ َجياَء  ا

ِِبس  ـــُم َأن  َأَحـــدَُكَما َكـــا ـــْل ِمْنُكَمـــا تَائِـــبس   الل ـــَه يـَْعَل َ قَاَميييت  َ َشيييهاَدت   « فـََه  َيَ َميييا َكانَيييت  عان يييَد   مثن
َسيييةا َوقَيفنو  َاما بَيييةل  :َ يييا َوقَيييالنوااخل   َيتَيَ َكيييَأت   :قَييياَل اب ييينن َعبَييياسٍ  .إانَيَهيييا منوجا

َ يييَن ظَنَينَيييا أَنَيَهيييا   َوَنَكَريييت   (1)
صن  َ قَاَلت     َير جا فَـِ ْن َجـاَءْت   َأْبِصـُروَها» : َيَقاَل الَنخا    َ َمَهت    َك أَ  َهنن قَيو ما  َساإاَر ال يَيو  ا  :مثن

نَـْينِ بِِه َأْكَحَل اْلعَ  َْلَيتَـْينِ   يـْ َْ َ َجياَءت  بايها   «فـَُهـَو ِلَشـرِيِك بْـِن َسـْحَماءَ   َخَدل َ  الس ـاقـَْينِ  (2) َساِبَِّ ا
.رواه الب يياره:  .«َلَكــاَن لِــي َوَلَهــا َشــْأنس   لَــْوَل َمــا َمَضــى ِمــْن ِكَتــاِب الل ــهِ » : َيَقيياَل النَييخا    َكييَيلا َ 
4747.  

 ُسورَُة اْلُفْرقَانِ 

 ال ِذيَن ُيْحَشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإَلى َجَهن مَ بَاب: قـَْوِلِه:  -45
  34.اْلية

َا ب نا َمالاٍ   -1758 يها  : أََن رجًل َعن  أََن ها َ الَ ها  َكي َف حين َشرن ال َكيا ارن َع َيى َوج  قَاَل: يَا َنخا
َْ ال ــِذي َأْمَشــ»ييَييو َ  ال قاَياَمييةا  قَيياَل:  نـَْيا قَــاِدرً َألَــْي َعَلــى َأْن يُْمِشــَيُه َعَلــى  ااُه َعَلــى الــر ْجَلْيِن ِفــي الــدع
  .4765.رواه الب اره: . «َوْجِهِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

 

                                                                                                  
 . رللت :أه (1)
 .شديد السوال من كثرق الشعر :وقيم  عظيمهما من سبو  الثوب :أه (2)
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 ُسورَُة الرعومِ 

يييعنوٍل  َعيينا اب ييينا  -1758 َييدد ن يفا كان يييَدَق   َيَقييياَل: جيَاييي ءن لنَتيييانل ييَيييو َ  غَييي  َوقَيييد  بَي َ َمس  هن َرجنيييمل حين
يييؤ ماَن َكَهي ئَيييةا الب َكيييا ا   َيَفباع نَيييا يييين ال من َييياعا ال مننَيييا اقاَ  َوأَب َريييارا احل   ويَأ تن يييين باَأي   َأَ َيي يييتن اب يييَن  ال قاَياَميييةا  َيَيأ تن

يعنوٍل وََكيياَن منَتكائًيي ََ   َيَقيياَل: َميين  َع ايحَل  َي  يَيقنييم   َوَميين  ملَ  يَيع  َييحل   َي  يَيقنييم  اَمس  ييَت َ َج َيي : ال َييهن أَع  َييحلن     َيَغها
ين  :  َإاَن مان  ال عا  حلا أَن  يَيقنوَل لاَما َك يَيع  َيحلن َك أَع  َيحلن   َيإاَن ال َيَه قَياَل لاَنبايديها  يأَلنكنحل  َعَ ي يها ما قنيم  َميا َأس 

يين  ال منَتَك دفايي َ  ييٍر َوَمييا أَنَييا ما ييَل  اَوإاَن قينَري ًشيي  86.ص:  َأج  س    ا   َييَدَعا َع َييي هاحل  النَييخا  أَب  َئنييوا َعيين  اإل ا
.  ََأَتييَي ي هنحل  َسييَنةل َ ييَن َ َ كنييوا  ايَهييا  َوَأَك نييوا «الل ُهــم  َأِعن ــي َعلَــْيِهْم ِبَســْبعن َكَســْبِع يُوُســفَ » َيَقيياَل: 

َر ضا َكَهي َئةا اليد   َ الَسَماءا َواأل  َياَن  َيَقياَل: يَيا ال َمي َتَة َوال عاظَاَ   َويَيَرد الَرجنمن َما بَي   َتانا  َ َجياَءهن أَبنيو سنيف 
َمييَ  قَييد  َ َ كنييوا   َييال عن ال َييَه.  َيَقييرَأَ:  حلا  َوإاَن قَيو  ييَ ةا الييَر ا ئ ييَت  َأ منرننَييا بارا َ   َييأ ِتا حمنََمييدن  جا  َار  َقاييت  ييَييو 

لاييها  الَسييَماءن باييدنَتاٍن منبايي ٍ  ييرَقا   15 - 15.الييدتان:  َعاإاييدنونَ إاَن قَيو  تا َشييفن َعييني هنحل  َعييَيابن اآل  أَ َيينك 
لنييهن  َيَعيياَن:  ييرا احل    َييَيلاَ  قَيو  َ َعييالنوا إاَن كنف  ييَردإاَذا َجيياَء  مثن َ  نيَييب  ا ن ال َب  َشييَة ال كنبي    16.الييدتان:  ييَييو 

ٍر  وَ  َ  بَيييد  ٍر    77.الفرقيييان:  الابَاًميييييَيييو  َ  بَيييد    3 -1.اليييرو :  َسييييَيغ  ابنونَ -َن إا  -امل تن ابَيييت  الييير و ن ييَيييو 
  .4774.رواه الب اره: َوالر و ن َقد  َمَهى. 

 ُسورَُة الس ْجَدةِ 

ْس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قـُر ِة َأْعُينن بَاب: قـَْوِلِه:  -46   .17َفاَل تـَْعَلُم نـَْف
د  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1754 تـََعـاَلى: َأْعـَدْدُت ِلِعبَـاِدي الص ـاِلِحيَن يـَُقوُل الل ُه »: َعن  الَنخا

ُِنس َســِمَعْإ  َوَل َخَطــَر َعَلــى قـَْلــِب َبَشــرن   ــا َل َعــْينس رََأْت  َوَل ُأ ــهَ  اْخــرً دُ َم ــْن بـَْل ِم
ــُتْم  (1) ــا ُأْطِلْع َم

َ قَيييرَأَ: «َعَلْيـهِ  ٍ . مثن ين  قينييرَقا أَع ي ن فايَ  َ نييحل  ما َل َمييا أنت  ي َيا َكيياننوا يَيع َم نيونَ  َيَل  َيع  َييحلن نَيف  .السييجدق: . َجييبَاًء  ا
  .4785 . .رواه الب اره: 17

                                                                                                  
 . ييج ألتم ع يها من  ه   عىن تري ك تري  و عىن تري وكيف   أِت  ع  اإل راب (1)
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َْحَزابِ   ُسورَُة اَْ
َيا  :قـَْوِلهِ  :باب نـْ ََْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتن  ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدع يَا أَيـعَها الن بيع ُقْل 

  .28.األ باب: َجِمياًل  اَراحً َوزِيَنتَـَها فـَتَـَعالَْيَن أَُمتـ ْعُكن  َوُأَسر ْحُكن  سَ 
َها َعاإاَشَة .َعن   (112) َ  اهللن َعني  يَ  أََميَر ال َيهن  أََن َرسنوَل الَ ها  :َدو َ  الَنخد  َر ا َجاَءَ يا  ا

َييديَر أَد َواَجييهن   َيبَيَدأَ   يْيــِك َأْن َتْســتَـْعِجلِ الَ َعلَ فَــ اَِاِكــرس لَـِك َأْمــرً  يِإن ــ» : َيَقيالَ  َرسنييولن ال َييها   ا  أَن   ن
َ قَييالَ  :بافارَاقاييها  قَالَييت   ملَ  َيكنونَييا يَييأ منرَايا  هَ   َوقَييد  َع اييحَل أََن أَبيَييوَ «َأبـََوْيــكِ  يَحت ــى َتْســَتْأِمرِ  ِإن  الل ــَه » :مثن

ََْزَواِجكَ  :قَالَ  ا  .«يَا َأيـعَها الن بيع ُقْل  يَتأ مارن أَبيَيوَ  هد أَ   َ فاي :هن  َيقن  تن لَ   إاَن َمَا ا اآليَيتَي     هَ َ يَيا َأس 
رَقَ   َإايد    .4785.رواه الب اره:  . أنرايدن الَ َه َوَرسنوَلهن َوالَداَر اآلتا

ُهن  َوتـُْؤِوي ِإلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمْن بَاب: قـَْوِلِه:  -47 تـُْرِجُئ َمْن َتَشاُء ِمنـْ
تَـََّْيَإ ِمم ْن َعَزْلَإ َفاَل جُ    .51َناَح َعَلْيكَ ابـْ

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -1755 ييَ  اهللن َعني  َ أَني فنَسييهنَن لاَرسنييولا  َر ا : كنن ييتن أََتييارن َع َييى الييَلِتا َوَ يينب  قَالَييت 
َسييَها   َيَ َمييا أَني ييَبَل ال َييهن  َيَعيياَن: ال َييها  : أَ َيَهييتن ال َميير أَقن نَيف  ييني هننَ   َوأَقنييولن ٌن َميين  َ َشيياءن ما يي َو ينييؤ واه   ينر جا

َن  َعبَل َت  َيَل جننَياَ  َعَ ي ي َ  : َميا أنَرد َربَيَ  إاَك   51.األ يباب:  إالَي َ  َمن  َ َشاءن َوَمن  ابي تَيَغي َت  ا قين  يتن
  .4788.رواه الب اره: ينَساراعن يفا َ َواَك. 

َهييا  -1756 َهييا:َوَعني  ييَ  اهللن َعني  نَييا بَيع ييَد أَن  َكيياَن يَ   أََن َرسنييوَل ال َييها  َر ا ييَتأ ذانن يفا ييَييو  ا ال َميير أَقا ما س 
يَيةن:  َين  َعبَل يَت  َييَل أنن بالَيت  َ يياها اآل  يني هنَن َو ينييؤ واه إالَي يَ  َمين  َ َشياءن َوَمين  ابي تَيَغي يَت  ا ٌن َمين  َ َشياءن ما ي  ينر جا

اَك إاَيَ   َييإايد َك أنرايييدن يَيييا َرسنييوَل ال َيييها أَن  َ كنن يييتن أَقنييولن لَييهن: إان  َكييياَن ذَ   51.األ ييباب:  جننَيياَ  َعَ ي يي َ 
  .4789.رواه الب اره: . اأنوثاَر َعَ ي َ  َأَ دً 
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ََِن َلُكْم ِإَلى بَاب: قـَْولُُه:  -42 َل َتْدُخُلوا بـُُيوَت الن ِبي  ِإل  َأْن يـُْؤ
َِِلُكْم َكاَن ِعْنَد الل ِه عَ  -إلى قوله:-طََعامن    .53اِظيمً ِإن  

َهاَعن  َعاإاَشَة  -1757 َ  اهللن َعني  َاَجتاَهيا   َر ا َلقن بَيع يَدَما  نيراَب احل اَجيابن حلا : َتَرَجيت  َسيو  قَالَيت 
َلقن  أَ  يييَمًة َك خَت َفييى َع َييى َميين  يَيع را ينَهييا   َيَرآَ ييا عنَمييرن ب يينن اخلَ  َييابا   َيَقيياَل: يَييا َسييو  ييرَأًَق َجسا َمييا وََكانَييت  ام 

َعيًة  َوَرسنيولن ال َيها َوا :  َان َكَفيَأت  رَاجا َ . قَالَيت  َنا   َيان ظنراه َكي يَف خَت يرنجا َ َعَ يي  يفا بَيي ييتا   لَ ها َما خَت َف  
َوإانَييهن لََيتَيَعَشيييى َويفا يَيييداها َعييير ال 
يييتن لايييبَيع ةا َ ييياَجيتا  (1) : يَييا َرسنيييوَل ال َيييها  إايد َتَرج    َيييَدَتَ ت    َيَقالَيييت 

َ رن ايييَص َعن يييهن  َوإاَن ال َعييير َا يفا يَيييداها َميييا  :  َيييَأو َ ى ال َيييهن إالَي يييها  مثن َوَ يييَعهن   َيَقييياَل يا عنَميييرن َكيييَيا وََكيييَيا  قَالَيييت 
َن َلُكن  َأْن َتْخُرْجَن ِلَحاَجِتُكن  » َيَقاَل:  ِِ    .4795.رواه الب اره:  .«ِإن ُه َقْد ُأ

إلى قوله:  َأْو ُتْخُفوُه فَِ ن  الل َه َكانَ  اتـُْبُدوا شيئً ِإْن بَاب: قـَْولُُه:  -49
 ًاَشِهيد.54  

َهاَعن  َعاإاَشَة  -1752 َ  اهللن َعني  َا بَيع يَدَما أنن يباَل  َر ا َتأ َذَن َع َيَ  أَ ي  َينن َأتنيو َأ ا ال قنَعيي  : اس  قَاَلت 
َتأ ذانَ  : َك آَذنن َلهن َ َن َأس  َ  احل اَجابن   َيقن  تن ََ  نيَو أَر َ يَع ا   ايها الَنخا َا لَيي     َإاَن َأَتاهن أَبَيا ال قنَعيي 

َا  َ َدَتَم َع َيَ  النَيخا   رَأَقن َأ ا ال قنَعي     َيقن  يتن لَيهن: يَيا َرسنيوَل ال َيها  إاَن أَ ي  َيَن َأَتيا َوَلكان  أَر َ َعت  ا ام 
يييَتأ َذنَ  َا اس  ييَتأ ذاَنَ    َيَقييياَل النَيييخا   َع َييي َ  َأ ا ال قنَعييي  َوَمـــا َمنَـَعـــِك َأْن »:  َأَبَيي ييتن أَن  آَذَن لَيييهن َ يييَن َأس 

َِنِي ـــكِ نَ تَـــْأ يييرَأَقن َأ ا  «  َعمع يييَو أَر َ يييَع ا  َوَلكاييين  أَر َ يييَعت  ا ام  ََ  ن يييَم لَيييي  : يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  إاَن الَرجن قين  يييتن
َا   َيَقاَل:    .4796.رواه الب اره:  .«ي َلُه  فَِ ن ُه َعمعِك  َترَِبْإ يَِميُنكِ اْئَذنِ »ال قنَعي 

  56.اْلية ِإن  الل َه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلعوَن َعَلى الن ِبي  بَاب: قـَْوِلِه:  -51

يييرََق  -1759 َعَر ي نَييياهن   : قاييييَم: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  أََميييا الَسيييَل ن َعَ ي يييَ   َيَقيييد  َعييين  َكع يييتا ب ييينا عنج 
ُقولُــوا: الل ُهـم  َصــل  َعلَــى ُمَحم ـدن َوَعلَــى آِل ُمَحم ـدن  َكَمــا َصــل ْيَإ »َ َكي يَف الَريَلقن َعَ ي ييَ   قَياَل: 

                                                                                                  
 .اا إي عشرين يباعً  و الكتم اله حل يسص مخسة عشر يباعً  (1)
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 َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم  ِإن َك َحِميدس َمِجيدس  الل ُهم  بَاِرْ  َعلَـى ُمَحم ـدن َوَعلَـى آِل ُمَحم ـدن  َكَمـا بَارَْكـإَ 
  .4797.رواه الب اره:  .«َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم  ِإن َك َحِميدس َمِجيدس 

راهد  -1761 يي ايحلن َ َكي ييَف ننَريي د   َعيين  َأ ا َسييعايٍد اخل نييد  قَيياَل: قين  نَييا: يَييا َرسنييوَل ال َييها  َ ييَيا الَتس 
َوَرُسوِلَك  َكَما َصـل ْيَإ َعلَـى آِل ِإبـْـَراِهيَم  الل ُهم  َصل  َعَلى ُمَحم دن َعْبِدَ   :ُقوُلوا»َعَ ي َ   قَاَل: 

  .4798.رواه الب اره:  .«َوبَاِرْ  َعَلى ُمَحم دن َوَعَلى آِل ُمَحم دن  َكَما بَارَْكَإ َعَلى ِإبـَْراِهيمَ 

َِْوا ُموَسىبَاب: قـَْولُُه:  -51   .69َل َتُكونُوا َكال ِذيَن آ

 (1) اَحِيي ــــ ِإن  ُموَســـى َكــــاَن رجـــاًل »: قَيييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َييييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1761
َِِلَك قـَْولُُه تـََعاَلى:  َِْوا ُموَسـى فـَبَــر َأُه الل ـُه ِمم ـا قَـاُلوا َو يَا َأيـعَها ال ِذيَن آَمُنوا َل َتُكونُوا َكالـ ِذيَن آ
  .4799.رواه الب اره:   .69.األ باب:  .«اوََكاَن ِعْنَد الل ِه َوِجيهً 

 ُسورَُة َسَب ن 

  .46ِإْن ُهَو ِإل  َنِذيرس َلُكْم بـَْيَن َيَدْي َعَذابن َشِديدن بَاب: قـَْولُُه:  -58

َ  اهللن َعني هنَمياَعَباٍس  َعنا اب نا  -1768 يَـا »الَريَفا َذاَت ييَيو ٍ    َيَقياَل:  قَياَل: يَبيعاَد النَيخا   َر ا
َأرََأيـْـُتْم لَـْو َأْخبَــْرُتُكْم َأن  اْلَعـُدو  ُيَصـب ُحُكْم »َتَمَعت  إالَي ها قينَري  ل  قَالنوا: َما َلَ   قَياَل:  َاج   «َصَباَحاهْ 

ُقوِني  ـــيُكْم  َأَمـــا ُكْنـــُتْم ُتَصـــد  ـــْيَن يَـــَدْي َعـــَذابن »قَيييالنوا: بَي َيييى  قَييياَل:  «َأْو يَُمس  فَـــِ ن ي نَـــِذيرس َلُكـــْم بـَ
َييَيا مَجَع تَينَييا   َييأَني َبَل ال َييهن:  (2)لَييَ   اأَبنييو َ َييٍت:  َيب يي َيَقيياَل  «َشــِديدن   . 1.السييد: . َيبَييت  يَييَدا َأ ا َ َييتٍ أَ ا

  .4851.رواه الب اره: 

 
 

                                                                                                  
 .شديد احلياء :أه (1)
 .ويقال ل هلك تسرانًا أه  (2)
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 ُسورَُة الزعَمرِ 

يَا ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َل تـَْقَنُطوا بَاب: قـَْولُُه:  -58
  53.اْلية ِة الل هِ ِمْن رَْحمَ 

َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -1768 ثَييرنوا   ا: أََن ناسً َر ا ما الشدر كا  َكياننوا قَيد  قَيتَي نيوا َوَأك  مان  أَ  
ثَيرنوا   َأَ َيو ا حمنََمدً  عنو إالَي يها حلَََسينل  لَيو    اَوَدنَيو ا َوَأك  ننَيا أََن لاَميا َعما  نَيا    َيَقالنوا: إاَن اَلياه  َيقنولن َو َيد  ختن را

عنوَن َمييَص ال َييها إاَ ًييَكَفييارًَق   َينَيييَبَل:  قد  اَوالَيييايَن َك يَييد  ََ الَيييتا َ ييَرَ  ال َييهن إاَك بايياحلَ  تين نييوَن اليينَيف  آَتييَر َوَك يَيق 
:   68.الفرقان:  َوَك يَيب ننونَ  َيةا قنيم  يَيا عابَيالاَه الَييايَن أَ َونَيبَلَيت  ين  َرمح  َن نيوا ما يهاحل  َك  َيق  يَر نوا َع َيى أَني فنسا س 

  .4815 . .رواه الب اره: 53.البمر: . الَ ها 

  .67َوَما َقَدُروا الل َه َحق  َقْدرِهِ بَاب: قـَْوِلِه:  -54

يييعنوٍل  -1764 بَيييارا إاَن رَ  َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َمس    َ ييين  األ  يييرل ما  سنيييولا ال َيييها قَييياَل: َجييياَء َ بي 
َبٍص  َوال َ  َعَ ى إايب  ََر ا َبٍص  َواأل  َشيَجَر َع َيى  َيَقاَل: يَا حمنََمدن  إانَا عَادن أََن الَ َه جَي َعمن الَسَمَواتا َعَ ى إايب 

: أَ  َبٍص   َييَيقنولن َلإاقا َعَ ى إايب  َبٍص   َوَساإاَر اخلَ  َبٍص  َوال َماَء َوالثَيَرد َعَ ى إايب  َ  النَيخا  إايب  . َ َهيا نَا ال َم ا ن
  ينهن َ َن بََدت  نَيَواجا

يدايقً  (1) َ قَييرَأَ َرسنيولن ال َيها  اَ ر  َير ا  مثن راها  :لاَقيو لا احل  َوَميا قَيَدرنوا ال َيَه َ يَق قَيد 
يًعيي َر ضن مجَا ينايي اَواأل  ييراكنونَ قَيب َهييتنهن ييَييو َ  ال قاَياَمييةا َوالَسييَمَواتن َم  وايَيياتل باَيما . ها سنييب َيانَهن َو َيَعيياَن َعَمييا ينش 

  .4811 . .رواه الب اره: 67.البمر: 
َْرُ  َجِميعً بَاب: قـَْوِلِه:  -55 قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالس َمَواُت  اَواَْ

  .67َمْطوِي اتس بَِيِميِنهِ 

:  ل َيييها قَييياَل: يَاع يييتن َرسنيييوَل ا  َعييين  َأ ا  نَريي يييرَقَ  -1765 َْرَ  »يَيقنيييولن ـــِبُ  الل ـــُه اَْ يـَْق
(2) 

                                                                                                  
 .أنيابه :أه (1)
 ( .7382الب اره: . )رواه «يَيو َ  ال قاَياَمةا ».دَاَل يفا راَوايٍَة: ( 2)
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َْرِ     .4812.رواه الب اره:  .«َوَيْطِوي الس َمَواِت بَِيِميِنِه  ثُم  يـَُقوُل: َأنَا اْلَمِلُك  َأْيَن ُمُلوُ  اَْ

َفَصِعَق َمْن ِفي الس َمَواِت َوَمْن  (1)َونُِفَخ ِفي الصعورِ بَاب: قـَْولُُه:  -56
َْرِ  ِإل  َمْن َشاَء الل هُ ِفي    .68اَْ

د َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1766 ـــونَ »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا ـــْيِن َأْربـَُع ـــْيَن النـ ْفَختَـ قَيييالنوا: يَيييا أَبَيييا  «بـَ
ًميي رً   قَيياَل: أَبَيي ييتن  قَيياَل: أَر بَيعنيييوَن َسييَنًة  قَيياَل: أَبَيي ييتن  قَيياَل: أَ ا نَريي ييرََق  أَر بَيعنييوَن يَيو    قَييياَل: ار بَيعنييوَن َشييه 

 . ــِه »أَبَيي ييتن َِنَِب ْنَســاِن ِإل  َعْجــَب  ــْن اإْلِ ــى ُكــلع َشــْيءن ِم َل َويـَبـْ
ــقُ  (2) ــُب اْلَخْل ــِه يـُرَك  .رواه الب يياره:  .«ِفي

4814.  

 ُسورَُة حم الس ْجَدِة 
ُكْم َوَل َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِتُروَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمعُ  :قـَْولُهُ  :بَاب

أَْبَصارُُكْم َوَل ُجُلودُُكْم َوَلِكْن ظَنَـْنُتْم َأن  الل َه َل يـَْعَلُم َكِثيًرا ِمم ا 
  .22تـَْعَمُلونَ 

عنوٍل  َعنا . (119) يَهَد َع َيي كنحل  َي عنكنيحل  َوَك أَب َريارنكنحل   :اب نا َمس  نوَن أَن  َيش  يَترتا  َوَميا كنن يتنحل  َ س 
يَييَة  يين  ثَقايييفَ   :قَييالَ   22 . ريي ت:اآل  يين  قينييَري ٍ  َوَتيييَنل َ نَمييا ما يين  ثَقاييييَف  - َكيياَن َرجنييَلنا ما أَو  َرجنييَلنا ما

ييين  قينيييَري ٍ   يييَمصن َ يييدايثَيَنا : َيَقييياَل بَيع هنيييهنحل  لايييبَيع ةٍ   يفا بَيي يييتٍ  -َوَتيييَنل َ نَميييا ما َن أََن ال َيييَه َيس  قَييياَل   أَ ينيييَرو 
ييَمصن بَيع َهييهن  :بَيع هنييهنحل   ييَمصن كن َييهن  :َوقَيياَل بَيع هنييهنحل    َيس  ييَمصن بَيع َهييهن َلَقييد  َيس  َوَمييا   : َأنن بالَييت    لَييئان  َكيياَن َيس 

َهَد َعَ ي كنحل  َي عنكنحل  َوَك أَب َرارنكنحل   نوَن أَن  َيش  َترتا يَةَ  كنن تنحل  َ س    .4816.رواه الب اره:  .  22. ر ت:  اآل 

 

                                                                                                  
 .كالبوا: قال جما د (1)
 .و و مكان الينت من ذوات األربص   و العظحل ا دل أسفم الر ت (2)
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 ُسورَُة حم عسق

  .23ِإل  اْلَمَود َة ِفي اْلُقْرَبىِه: بَاب: قـَْولِ  -57
َ الَ عيين ابيين عبيياٍس ر ييَ  الَ ييهن عنهميييا قَيي -1767 يين  قينيييَري ٍ  إاَك   : إاَن النَييخا ملَ  َيكنيين  َب  يينل ما

َنُكْم ِمْن اْلَقَرابَةِ »َكاَن َلهن  ايهاحل  قَيرَابَةل   َيَقاَل:    .4818رواه الب اره: . .«ِإل  َأْن َتِصُلوا َما بـَْيِني َوبـَيـْ

 ُسورَُة حم الدعَخانِ 

  .12رَبـ َنا اْكِشْف َعن ا اْلَعَذاَب ِإن ا ُمْؤِمُنونَ بَاب: قـَْوِلِه:  –52
1762- . نتَيَقدت ن يفا سنورَقا الر و ا

عنوٍل ال  ايها َ دايجل كب نا َمس 
(1) 

يف  َودَاَل يفا  ياها الردَوايَةا: قَيالنوا:  شا ننيونَ  َربَينَيا اك  َ قاييَم لَيهن: إان    12.اليدتان:  َعنَيا ال َعيَياَب إانَيا منؤ ما
ٍر.  َ  بَييد  ييني هنحل  ييَييو  َنا َعييني هنحل  َعييالنوا   َييَدَعا َربَييهن َ َكَشييَف َعييني هنحل   َيَعييالنوا   َيياني تَيَقحَل ال َييهن ما .رواه الب يياره: َكَشييف 

4822.  
  24.اْْليَةَ  َوَما يـُْهِلُكَنا ِإل  الد ْهرُ بَاب:  -59

يِني اْبــُن »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1769 قَــاَل الل ــُه َعــز  َوَجــل : يـُــْؤِِ
َْمُر  أُقـَل ُب الل ْيَل َوالنـ َهارَ  َْ ْهَر َوَأنَا الد ْهُر  بَِيِدي ا   .4826.رواه الب اره: . «آَدَم  َيُسبع الد 

 ََْ  (2)ْحَقافِ ُسورَُة حم ا

  24.اْلية ُمْستَـْقِبَل َأْوِديَِتِهمْ  افـََلم ا رََأْوُه َعاِرضً بَاب: قـَْوِلِه:  -61
َها َعن  َعاإاَشَة  -1771 َ  اهللن َعني  د  َر ا : َما رَأَي تن َرسنوَل ال َيها  َدو  ا الَنخا كً  قَاَلت   اَ يا ا

                                                                                                  
 . 548  : /«اجع ها سن  كس  يوسف»: . وانظر كتاب اكستسقاء/ باب: لعاء النخ 1753 : .( 1)

 .و و ما اعو  من الرمم -بالكسر- مجص  قف (2)
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ن هن َ ََوا اها  َ َن أََرد ما
.إاَ َي (1) ءا اخلَ  يقا ا َكياَن يَيَتَبَسيحلن. َوذََكيَرت  بَياقا  احلَيدايجا  َوقَيد   َيَقيَدَ  يفا بَيد 

.رواه  (2)
  .4828 4829الب اره: 

 ُسورَُة ُمَحم دن 

  .22َوتـَُقط ُعوا َأْرَحاَمُكمْ بَاب:  -61
د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1771 َخْلـَق  فـََلم ـا فـَـَرَغ ِمْنـُه قَاَمـْإ َخلَـَق الل ـُه الْ »قَاَل:    َعن  الَنخا

الــر ِحُم  فََأَخــَذْت ِبَحْقــِو الــر ْحَمِن  فـََقــاَل لَــُه: َمــْه  قَالَــْإ: َهــَذا َمَقــاُم اْلَعائِــِذ بِــَك ِمــْن اْلَقِطيَعــِة  
 «ا َرب   قَـاَل: فَـَذا ِ قَاَل: َأَل تـَْرَضْيَن َأْن َأِصَل َمْن َوَصَلِك  َوَأْقَطَع َمْن َقطََعِك  قَالَـْإ: بـَلَـى يَـ

يييييئ تنحل :  يييييَرءنوا إان  شا َر ضا َو ينَق دعنيييييوا قَييييياَل أَبنيييييو  نَريي يييييرََق: اقي  يييييدنوا يفا األ   َيَهيييييم  َعَسيييييي تنحل  إان   َييييييَولَي تنحل  أَن   ينف سا
  .4835 . .رواه الب اره: 22.حممد: . أَر َ اَمكنحل  

ـــــَرُءوا ِإْن ِشـــــْئُتْم: »: ال َيييييها  يفا راوايَيييييٍة  قَييييياَل: قَييييياَل َرسنيييييولن  َوَعن يييييهن  -1778 فـََهـــــْل َواقْـ
  .4832.رواه الب اره:  .«َعَسْيُتمْ 

 ُسورَُة  

  .35َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدن بَاب: قـَْوِلِه:  -68

1778-  ٍَ د َعن  أََن يـُْلَقـى ِفـي الن ـاِر َوتـَُقـوُل: َهـْل ِمـْن َمزِيـدن  َحت ـى »قَياَل:    َعن  النَيخا
(3)َضَع َقَدَمُه  فـَتَـُقوُل: َقْ  َق ْ يَ 

  .4848.رواه الب اره:  .«
ــَزاُل اْلَجن ــُة تـَْفُضــُل َحت ــى   قَــْد قَــْد بِِعز تِــَك وََكَرِمــكَ  :ثُــم  تـَُقــولُ ».َودَاَل يفا راَوايَييٍة: ( 111) َوَل تـَ

                                                                                                  
 .يمة اليت بأع ى احلنجرقو   ال   مجص  اق (1)
َتاها باب: َما َجاَء يفا قَيو لاها: . (2) َ َيَده  َرمح   .  :  /1353َو نَو اَلياه أَر َسَم الرديَاَ  ننشنرًا بَي  
 (. سخ  سخ :ه)أ (3)
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 .7384الب اره:  .رواه . «فـَُيْسِكنَـُهْم َفْضَل اْلَجن ةِ  ايـُْنِشَئ الل ُه َلَها َخْلقً 
(1) 

اْلَجن ـُة َوالن ـاُر  فـََقالَـْإ الن ـاُر:  (2)َتَحاج ـإْ » :قَياَل: قَياَل النَيخا   َعن  َأ ا  نَريي يرََق  -1774
 ُأوثِـــــْرُت بِـــــاْلُمَتَكب رِيَن َواْلُمَتَجب ـــــرِيَن  َوقَالَـــــْإ اْلَجن ـــــُة: َمـــــا لِـــــي َل يَـــــْدُخلُِني ِإل  ُضـــــَعَفاُء الن ـــــا،ِ 
ــاِدي   ــاَرَ  َوتـََعــاَلى لِْلَجن ــِة: َأْنــِإ رَْحَمِتــي َأْرَحــُم بِــِك َمــْن َأَشــاُء ِمــْن ِعَب َوَســَقطُُهْم   َقــاَل الل ــُه تـََب
ُهَمـا ِمْلُؤَهـ ا  َوقَاَل لِلن اِر: ِإن َما َأْنِإ َعَذاِبي ُأَعذ ُب ِبِك َمـْن َأَشـاُء ِمـْن ِعبَـاِدي  َوِلُكـل  َواِحـَدةن ِمنـْ

م ا الن اُر: َفاَل َتْمَتِلُئ َحت ى َيَضَع رِْجَلُه فـَتَـُقوُل: قَـْ  قَـْ  قَـْ   فـَُهَنالِـَك َتْمَتِلـُئ َويـُـْزَوك بـَْعُضـَها فَأَ 
ِإَلى بـَْع ن 
ِشـُئ   َوَأم ـا اْلَجن ـُة: فَـِ ن  الل ـَه َعـز  َوَجـل  يـُنْ اَوَل َيْظِلُم الل ُه َعز  َوَجل  ِمْن َخْلِقِه َأَحـدً  (3)
  .4855.رواه الب اره: . «اَلَها َخْلقً 

  َوالطعورِ ُسورَُة 
 باب -68

َ  َعن  جنبَيري ا ب نا من  عايحٍل  -1775 يرَأن يفا ال َمغ يرابا بايال  ورا   َيَ َميا بَي َيَ   قَياَل: يَاع يتن النَيخا يَيق 
يَيَة:  َيَ ياها اآل  ٍء أَ    نيحل  اخل  ين  َتيري ا َشي   َر َض بَيم  َك ينوقاننيوَن أَ   تن اقنيوا ما الاقنوَن أَ   َتَ قنيوا الَسيَمَواتا َواأل 

يييحل  ال منَسيييي  ارنونَ  أَ   عان يييَد نحل  َتيييبَاإانن َربديييَ  أَ    ن
(4)

  :رواه قَييياَل: َكييياَل قَي  يييخا أَن  َي ايييرَي.   37 – 35.ال يييور.
  .4854الب اره: 

 
 

                                                                                                  
كاييييحلن  :قَييييو لا ال َيييها  َيَعييياَن  :بَييياب.كاتييياب التو ييييد/ ( 1) يييَو ال َعباييييبن احلَ  / 13 ويبيييم  ييييه البييييالق يف الفيييتن: وانظييير اخليييلم يف َو ن

371.  
 )أه: ختايبمت(.( 2)
 .ينقبة وينهحل :أه (3)
 .يقال بالرال وبالس   الس ط :السي ر (4)
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 َوالن ْجمِ ُسورَُة 

تُ بَاب:  -64 َت َواْلُعز كَأفـََرأَيـْ   .19ْم الال 

َقــــاَل ِفــــي َحِلِفــــِه: َمــــْن َحَلــــَف فَـ »: قَيييياَل: قَيييياَل َرسنييييولن ال َييييها  َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -1776
تِ   .«فـَْليَـُقْل: َل ِإَلَه ِإل  الل ـُه  َوَمـْن قَـاَل ِلَصـاِحِبِه: تـََعـاَل أُقَـاِمْرَ   فـَْلَيَتَصـد  ْ  (2)َواْلُعز ك  (1)َوالال 

   .4865.رواه الب اره: 

 اقْـتَـَرَبْإ الس اَعةُ ُسورَُة 
  .46َبِل الس اَعُة َمْوِعُدُهْم َوالس اَعُة َأْدَهى َوَأَمرع  :قـَْوِلهِ  :باب -65

َهيييا -1777 يييَ  اهللن َعني  : َلَقيييد  أنن يييباَل َع َيييى حمنََميييٍد  َعييين  َعاإاَشيييَة َر ا ََكيييَة  َوإايد َعَارا  قَالَيييت  يَيييةل  ا
 :   .4876.رواه الب اره: .  46.القمر:  .(3)َبم  الَساَعةن َمو عادن نحل  َوالَساَعةن أَل َ ى َوأََمر  أَل َعتن

 ُسورَُة الر ْحَمنِ 

  .62َوِمْن ُدوِنِهَما َجن َتانِ بَاب: قـَْوِلِه:  -66

1772-  ٍَ َجن َتــاِن ِمــْن ِفض ــةن  آنَِيتـُُهَمــا »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا قَيييي 
ََِهبن  آنَِيتـُُهَما َوَما ِفيِهَما  َوَمـا بـَـْيَن اْلَقـْوِم َوبـَـْيَن َأْن يـَْنظُـُروا ِإلَـى  رَب ِهـْم َوَما ِفيِهَما  َوَجن َتاِن ِمْن 

  .4878ه: .رواه الب ار  .«ِإل  رَِداُء اْلِكْبِر َعَلى َوْجِهِه  ِفي َجن ِة َعْدنن 

 ِفي اْلِخَيامِ  (4)ُحورس َمْقُصورَاتس بَاب:  -67

1779-  ٍَ ِإن  ِفــي اْلَجن ــِة َخْيَمــًة ِمــْن »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا قَيييي 

                                                                                                  
 . كأنه كان يف األيبم مثقًل مث تفف   كان اللت رجًل ي ت السويق ل يا ما:  بن عباس ر   اهلل عنهاقال  (1)
 .يبنحل كان بال اإف (2)
  . 4993ره بسياا أي يف  هاإم القرآن/  : .رواه الب ا( 3)
 .حمبوسات قايبرات ك يبغ  تري أدواجهن :أه (4)
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َها َأْهـلس َمـاُلْؤُلَؤةن ُمَجو َفةن  َعْرُضَها ِستعوَن ِمياًل  يـَـَرْوَن اْْلَخـرِيَن  َيطُـوُف َعلَـْيِهْم    ِفي ُكل  زَاِويَةن ِمنـْ
  .4879.رواه الب اره:  (1).اَوَقد   َيَقَد  بَاقا  احَلدايجا آنافً  .«اْلُمْؤِمُنونَ 

 ُسورَُة اْلُمْمَتِحَنةِ 

  .1َل تـَت ِخُذوا َعُدو ي َوَعُدو ُكْم َأْولَِياءَ بَاب:  -62

يَداَل  ولن ال َيها قَاَل: بَيَعَث ا َرسني َعن  َع ا    -1721 يَر َوال ماق  يَ  اهللن َعني هنَمياأَنَيا َوالب بَييي   - .َر ا
 َيييََكَر َ ييدايَج  اطاييتا ب يينا َأ ا بَي  تَيَعييَة 
ييرَها  (2) يَييا أَيي َهييا الَيييايَن آَمننييوا َك َونَيبَلَييت   ايييها:  -: َوقَيياَل يفا آتا

لاَياءَ  ينوا َعدنوده َوَعدنوَكنحل  أَو    .4895 . .رواه الب اره: 1متينة: .ال.  َيَت ا

 
َِا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراتن  :ابب   .15ِإ

َهيييا َعاإاَشيييَة .َعييين   (111) يييَ  اهللن َعني  نن َمييين    أََن َرسنيييوَل ال َيييها :  النَيييخد  َدو  ا  َر ا َكييياَن َ  يييَتيا
َييياها اآليَييةا  با  نَيياتا تا ييَن ال منؤ ما نَيياتن يينَباياع نَيي َ  النَييخ  يَييا أَيي َهييا  :َقييو لا ال َيها َ ياَجَر إالَي ييها ما  إاَذا َجيياَءَك ال منؤ ما

يحلل إاَن قَيو لاها  نَياتا قَياَل َ َيا َرسنيولن ال َيها  :. قَالَيت  َعاإاَشيةن َتفنورل َر ا يَن ال منؤ ما َيَيا الَشير طا ما َ َمين  أَقَييَر تا
: « ِــك ــْد بَايـَْعُت ييرَأٍَق قَييط  سا ال منَبايَيَعييةا  َمييا يينبَيياياعنهنَن إاكَ  َوكَ   اَكَلًميي  .«َق َوال َييها َمييا َمَسييت  يَييدنهن يَييَد ام 
َِِلكَ » :باَقو لاها    .4891.رواه الب اره:  . «َقْد بَايـَْعُتِك َعَلى 

َِا َجاَءَ  اْلُمْؤِمَناُت يـَُبايِْعَنكَ بَاب:  -69   .12ِإ

ييي َ َعييين  أن د َع ايَيييَة  -1721 َهيييا َر ا : بَايَيع نَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  اهللن َعني  نَيييا:  قَالَيييت  أَن  َك  َيَقيييرَأَ َعَ يي 
َن باالَ ها شيئً  راك  َونَيَهانَا َعن  النيدَياَ ةا   12.المتينة:  اينش 

يَعَد   ا  (3) : َأس  يرَأَقل يَيَدَ ا   َيَقالَيت   َيَقَبَهيت  ام 
(1) 

                                                                                                  
 ..احلديج السابق ( 1)

 . اخللم يف ر ص  لوق اآلية يف احلديج ذكرو  يه   8/634وانظر شر  قرته يف الفتن: .( 2)
 . قاب هن يف البكاء ع ى اليتمث استعمم يف اجتماع النساء و   النو  أيب ه التناو  و و التقابم (3)
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بايَيَهيييا   َ  .رواه الب ييياره: .  َان  ََ َقيييت  َوَرَجَعيييت   َيَبايَيَعَهيييا. اشييييئً  َميييا قَييياَل َ َيييا النَيييخا   نَلنَيييةن  أنراييييدن أَن  َأج 
4892.  

 ُسورَُة اْلُجُمَعةِ 
ُهْم َلم ا يـَْلَحُقوا ِبِهمْ  :قـَْولُهُ  :بَاب -71   .3َوآَخرِيَن ِمنـْ

د  اقَييياَل: كننَيييا جن نوًسييي َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1728  َأنن بالَيييت  َعَ ي يييها سنيييورَقن اع نمنَعيييةا:   عان يييَد النَيييخا
  ني هنحل  َلَما يَي  َيقنوا تااحل ع يهن َ يَن   3.اعمعة:  َوآَترايَن ما : َمن   نحل  يَا َرسنوَل الَ ها   َيَ حل  يينرَاجا قَاَل: قين  تن

يي    َوَ ييَص َرسنييولن ال َييها اَسييَأَل َثَلثًيي َ قَيياَل: يَيي   َو اينَييا َسيي  َمانن ال َفاراسا ــْو َكــاَن »َدهن َع َييى َسيي  َماَن  مثن َل
يَماُن ِعْنَد الثـعَري ا    .4897.رواه الب اره:  .«ِمْن َهُؤَلءِ  (3)- رَُجلس  :أَو   - لََناَلُه رَِجالس  (2)اإْلِ

 ُسورَُة اْلُمَناِفِقينَ 

َِا َجاَءَ  اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإن  بَاب: قـَْولُُه:  -71 َك َلَرُسوُل ِإ
  1.اْلية الل هِ 

: َك  َعييين  َدي يييدا ب ييينا أَر قَيييحَل  -1728 قَييياَل: كنن يييتن يفا َتيييبَاٍق  َ َسيييماع تن َعب يييَد ال َيييها ب يييَن أنَ   يَيقنيييولن
يين  عان ييداها  لاييها  َولَييئان  َرَجع نَييا ما يين  َ و  ََعييب    ينن فاقنييوا َع َييى َميين  عان ييَد َرسنييولا ال َييها َ ييَن يَيني َفه ييوا ما ييراَجَن األ  لَين  

ََذَل  َ يََكر تن َذلاَ  لاَعمد   َها األ  ني  د  -أَو  لاعنَمَر  -ما    َيَدَعايا َ َيَدثي تنيهن   ََأر َسيَم َرسنيولن  َييََكرَهن لا نَيخا
ييييَياباها  َ َيَ فنييييوا َمييييا قَييييالنوا  َ َكييييَيَب ا  ال َييييها  َويَبييييَدَقهن    َرسنييييولن ال َييييها إاَن َعب ييييدا ال َييييها ب يييينا أنَ   َوَأيب 

يي : َمييا أََرل َت إاَن أَن  َكيييَ  ييتن يفا ال بَيي ييتا   َيَقيياَل يا َعمد ثي  نييهن قَييط   َ َجَ س  ييب  ا ما َبَ   ََأيَبيياَب ا َ ييحل؟ ملَ  ينرا

                                                                                                                                                                                                                                                                  
اإلسييعال قيييا  الييرأق مييص األتييرد يف النيا يية  راسيي ها  و ييو تيياص تيييا العييىن  وك يسييتعمم إك يف البكيياء والسيياعدق ع يييه  )( 1)

 (.إن أيبم الساعدق و ص الرجم يده ع ى ساعد الرجم يبا به عند التعاون ع ى ذل  :ويقال
 . و النجحل العروم (2)
  ميوك حل  أبيو حمميد  ويقيال أبيو أييوب  اليدي  التيمي  القرشيو يو  -أ د رواه احلديج- س يمان بن بللالش  من  . يا( 3)

  .455ه. انظر التقريت: 177ثقة من الثامنة   ويف سنة: 
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 َيبَيَعييَج إاَيَ النَييخا    1لنيياقفون: .ا إاَذا َجيياَءَك ال مننَييا اقنونَ َوَمَقتَييَ    َييأَني َبَل ال َييهن  َيَعيياَن:  َرسنييولن ال َييها 
  :4955.رواه الب اره:  .«ِإن  الل َه َقْد َصد َقَك يَا زَْيدُ » َيَقرَأَ  َيَقاَل.  

َِا رَأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع بَاب:  -78 َوِإ
  4.اْلية ِلَقْوِلِهمْ 

ييتَيغ فاَر َ نييحل   َي َيييَوو ا رنءنوَسييهنحل .  يَييٍة قَييياَل:  َييَدَعا نحل  النَيييخا  َوَعن ييهن يفا راَوا -1224 .رواه الب ييياره: لاَيس 
4953.  

ُهْم ال ِذيَن يـَُقوُلوَن َل تـُْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل بَاب: قـَْولُُه:  -78
َفضعوا   .7الل ِه َحت ى يـَنـْ

:  َرسنييييوَل ال َييييها  قَيييياَل: يَاع ييييتن  َوَعن يييهن  -1725 َنــــاِء »يَيقنييييولن َبـْ الل ُهــــم  اْغِفــــْر ِلأْلَْنَصــــاِر َوَِ
َْنَصارِ  َْ  .«ا

: (1)َوَشَ  الرَاواه َْنَصارِ » يفا َْ   .4956.رواه الب اره: . «َأبـَْناِء َأبـَْناِء ا

 ُسورَُة الت ْحرِيمِ 

  1.اْلية الل ُه َلكَ  يَا أَيـعَها الن ِبيع ِلَم ُتَحر ُم َما َأَحل  بَاب:  -74
َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -1726 ييَ  اهللن َعني  : َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َر ا ييَربن َعَسييًل  قَالَييت  عان ييَد َديي نَييَت  َيش 

َهييا  َي  تَيقنييم  لَييهن: َأَك  يي َرييةن َع َييى أَيَيتيننَييا َلَتييَم َعَ يي  ييٍ   َوَ  كنييجن عان ييَدَ ا   َيَواطَي ييتن أَنَييا َوَ ف  َت بان ييتا َجي 
ن ييَ  رايييَن َمغَييا ارَي  قَيياَل:  (2)َمغَييا ارَي  ييدن ما ِعْنــَد زَيـَْنــَب بِْنــِإ  َل  َوَلِكن ــي ُكْنــُإ َأْشــَرُب َعَســاًل »إايد َأجا

  .4912.رواه الب اره:  .«اَجْحشن  فـََلْن َأُعوَد َلُه  َوَقْد َحَلْفُإ َل ُتْخِبِري ِبَذِلَك َأَحدً 

                                                                                                  
 . 535من الرابعة. انظر التقريت:   و عبد اهلل بن الفهم   ابع  يبغري مدي ثقة.( 1)
 .ش ء يشبه الرم  يكون يف أيبم الرمج  يه  لوق و و  مجص مغفور :قيم (2)
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 ن َواْلَقَلمِ ُسورَُة 
َِِلَك زَنِيمن بَاب:  -75   .13ُعُتِل بـَْعَد 

ٍت اخل نبَاعاَ   -1727 َ  َعن  َ اراثََة ب نا َو   : قَياَل: يَاع يتن النَيخا َأَل ُأْخبِـرُُكْم بَِأْهـِل » يَيقنيولن
َبـَـر ُه  َأَل ُأْخبِـرُكُ  (1)اْلَجن ِة  ُكلع َضِعيفن ُمَتَضـع فن  ْم بَِأْهـِل الن ـاِر  ُكـلع ُعتُـِل لَـْو َأْقَسـَم َعلَـى الل ـِه ََ

  .4918.رواه الب اره: . «ُمْسَتْكِبرن  (2)َجو اظن 

  .42يـَْوَم يُْكَشُف َعْن َسا ن بَاب:  -76

َ  َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد  -1722 :  قَيييياَل: يَاع ييييتن النَييييخا ــــاِقِه  »يَيقنييييولن ــــْن َس ــــا َع َيْكِشــــُف رَبـعَن
نـَْيا رِيَـاًء َوُسـْمَعًة  فـَيَـْذَهُب  فـََيْسُجُد لَـُه ُكـلع ُمـْؤِمنن  َقـى ُكـلع َمـْن َكـاَن َيْسـُجُد ِفـي الـدع َوُمْؤِمنَـةن  فـََيبـْ

  .4919.رواه الب اره:  .«(3)اَواِحدً  الَِيْسُجَد  فـَيَـُعوُد َظْهُرُه طَبَـقً 

 َوالن ازَِعاتِ ُسورَُة 

ما ب نا َسع ٍد  -1729 يَ ى  ل َيها قَاَل: رَأَي تن َرسنيوَل ا َعن  َسه  يبَيَعي ها َ َكيَيا  باال ونس  قَياَل باإايب 
بي َهاَ :    .4936.رواه الب اره:  .«بُِعْثُإ َوالس اَعُة َكَهاتـَْينِ »َواَليتا  َ ا  اإل ا

َْ ُسورَُة  َعَب
(4) 

َهييا َعيين  َعاإاَشييةَ  -1791 ييَ  اهللن َعني  د َر ا ُقــْرآَن  َوُهــَو َمثَــُل ال ــِذي يـَْقــَرأُ الْ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا

                                                                                                  
 . و اخلا ص اليه ييل نفسه هلل  عان (1)
 .الشديد من كم ش ء :وقيم   و اعايف الغ ين :بالتشديد «عتم» وقوله: .وقيم تري ذل    و الب   القرري (2)
 . قارق وا دق :أه (3)
  ق ص الشفت  -بفتن الل -الك ن   ك ن واعرض  :أه (4)
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اْلِكـَراِم اْلبَــَررَِة  َوَمثَـُل الـ ِذي يـَْقـَرأُ  َوُهـَو يـَتَـَعاَهـُدُه  َوُهـَو َعَلْيـِه َشـِديدس   (1)َحاِفظس َلُه  َمـَع الس ـَفَرةِ 
  .4937.رواه الب اره:  .«فـََلُه َأْجَرانِ 

َوْيلس ِلْلُمَطف ِفينَ ُسورَُة 
(2) 

  .6اُ، ِلَرب  اْلَعاَلِمينَ يـَْوَم يـَُقوُم الن  بَاب:  -77

ييَ  اهللن َعني هنَمييا:َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -1791 َ  َر ا ــْوَم يـَُقــوُم الن ــاُ، »قَيياَل:  أََن النَييخا يـَ
ُِنـَْيـهِ  (3)يََِّيَب َأَحُدُهْم ِفي َرْشِحهِ َحت ى   6.ال فف :  ِلَرب  اْلَعاَلِمينَ  واه الب ياره: .ر  .«ِإَلى َأْنَصـاِف ُأ

4938.  

َِا الس َماُء انْ ُسورَُة   َشق إْ ِإ

  .8اَيِسيرً  اَفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابً بَاب:  -72

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -1798 ييَ  اهللن َعني  : قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َر ا َْ َأَحــدس ُيَحاَســُب ِإل  »: قَالَييت  لَــْي
.َوبَاقا  احَلدايجا  َيَقَدَ  يفا  «َهَلكَ    .4939.رواه الب اره:  (4) كاَتابا العا  حلا

  .19َعْن طََبقن  الَتَـرَْكُبن  طَبَـقً بَاب:  -79

يَ  اهللن َعني هنَمياَعبَياٍس  َعنا اب ينا  -1798 َ طَبَيًقيقَياَل:  َر ا بَيع يَد َ ياٍل   َ ياًك  َعين  طَبَيقٍ  الَتَيير َكنبن
 . 4945.رواه الب اره: . قَاَل َ َيا نَباي كنحل  

 

                                                                                                  
وجع يت اللإكية إذا نبليت بيو   اهلل   سيفرت بيينهحل أه أيبي يت :يقيال   حل اللإكة وا د حل سيا ر : .أه الب اره قال (1)

 .و أليته كالسفري اليه ير ن ب  القو 
 .والت فيف النقص وي  ق ع ى البيالق  ال فف اليه ك يوس تريه (2)
 )أه: عرقه(.( 3)
 . 89ن يعر ه/  : باب: من يص شيًئا  راجص  .( 4)



  

 (617) 

ِْ َوُضَحاَهاُسورَُة   َوالش ْم

 باب -21
َعييَة  -1794 َ َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا َدم  ييَص النَييخا َ   نييتن  َوذََكييَر الَناقَييَة َوالَييياه َعَقييَر   : أَنَييهن يَا

ِْ انـْبَـَعــَث َأْشــَقاَها :« َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  زِيــزس انـْبَـَعــَث َلَهــا رَُجــلس عَ   12.الشييمَ:  ِإ
َعــارِمس  (1)

(2) 
ــِه  ــي َرْهِط َمِنيــعس ِف
ــةَ  (3) ــي زَْمَع ــُل َأِب ــَد »َوذََكييَر الندَسيياَء  َيَقيياَل:  «ِمْث ــُه َجْل ــُد اْمَرَأَت ــُد َأَحــدُُكْم فـََيْجِل يـَْعِم

يييين  الَهييير طَةا وَ  «اْلَعْبـــِد  فـََلَعل ــــُه ُيَضـــاِجُعَها ِمــــْن آِخــــِر يـَْوِمـــهِ  كاهاحل  ما ييييحل  يفا َ ييييا َ َوَعَظهن لِــــَم »قَيييياَل: مثن
 .«َيْضَحُك َأَحدُُكْم ِمم ا يـَْفَعُل  

«ِمْثُل َأِبي زَْمَعَة َعم  الزعبـَْيِر ْبِن اْلَعو امِ »َوَعننهن يفا راَوايٍَة: 
  .4942.رواه الب اره:  (4)

 اقْـَرْأ بِاْسِم رَب َك ال ِذي َخَلقَ ُسورَُة 

بَةن َكال  لَِئْن َلْم يـَْنَتِه لََنسْ بَاب:  -21 ِِ َفَعْن بِالن اِصَيِة نَاِصَيةن َكا
  .16 15َخاِطَئةن 

َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -1795 يٍم: لَيئان  رَأَي يتن حمنََميدً  َر ا ينَري د  عان يَد  اقَاَل: قَاَل أَبنيو َجه 
 َ ـــُه اْلَماَلِئَكـــةُ لَـــْو » َيَقييياَل:  ال َكع بَيييةا أَلَطَيييَأَن َع َيييى عنننقايييها.  َيبَي َيييَ  النَيييخا ََخَذْت .رواه الب ييياره:  .«فـََعَلـــُه ََ

4958.  

 

                                                                                                  
 (.ق يم الثم :أه)( 1)
 .رجم عار  من العرامة و   الشهامة يف شدق وشر (2)
 (.ر ط  نعونه من الهيحل :أه  قوه ذو منعة :أه)( 3)
 هيي  . (8/755.و يييه الرواييية ذكر ييا الب يياره مع قيية  وقييد ويبيي ها إسييياا بيين را وييية يف مسيينده كمييا قييال احلييا ن )الفييتن ( 4)

 . 4/369ط الرنف. وانظر  غ يق التع يق: ليست ع ى شر 



  

 (618) 

َناَ  اْلَكْوثـَرَ ُسورَُة   ِإن ا َأْعطَيـْ

1796-  ٍَ د  َعيييين  أَنَيييي َأتـَْيــــُإ َعلَــــى نـََهــــرن  »إاَن الَسييييَماءا قَيييياَل:  قَيييياَل: َلَمييييا عنييييراَ  باييييالَنخا
ــ ــِؤ ُمَجو ًف ــاُب اللعْؤُل ــاُه ِقَب ــَذا اْلَكــْوثـَرُ   فـَقُ اَحافـََت ــاَل: َه ــُل  َق ــا ِجْبرِي ــَذا َي ــا َه ــُإ: َم .رواه الب يياره:  .«ْل

4964.  

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -1797 ييَ  اهللن َعني  لاييها  َيَعيياَن: َوقَييد  سنييئا َ  َر ا ثَيرَ ت  َعيين  قَيو  نَيياَك ال َكييو   إانَييا أَع  َيي 
: نَيَهيييرل أنع  ايَيييهن نَبايييي كنحل    1.الكيييوثر:  .   َشييياطا قَالَيييت  يييو ا َيييَومل  آناَيتنيييهن َكَعيييَدلا الن جن .رواه َئاهن َعَ ي يييها لنر؟ جمن
  .4965الب اره: 

ُِ ِبَرب  اْلَفَلقِ ُسورَُة   ُقْل َأُعو

ا  َيَقيياَل:  َسييأَل تن َرسنيييوَل ال َيييها  :قَيييالَ  َكع يييٍت   نا ب ييي أنَ د َعيين   -1792 ِقيـــَل »َعييين  ال منَعيييودَذ َي  
نن  «ِلي  فـَُقْلإُ    .4976.رواه الب اره: . نَيقنولن َكَما قَاَل َرسنولن الَ ها   َيَني 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 (619) 

(65) 

 ِكَتاب َفَضاِئِل اْلُقْرآنِ 
 بَاب: َكْيَف نـََزَل اْلَوْحُي  َوَأو ُل َما نـََزلَ  -1

َنِْبَياِء نَِبي  ِإل  أُ »: قَاَل: قَاَل الَنخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1799 َْ ْعِطَي ِمـَن اْليَـاِت َما ِمْن ا
َأْوَحـاُه الل ـُه ِإلَـي   فَـَأْرُجو َأْن َأُكـوَن  اَوِإن َمـا َكـاَن الـ ِذي ُأوتِيـُإ َوْحيًـ (1)َما ِمْثلُه آَمـَن َعَلْيـِه اْلَبَشـُر 

  .4981.رواه الب اره:  .«يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  اَأْكثـََرُهْم تَابِعً 

َا ب يينا َمالاييٍ   -1211 َ  قَيب ييَم َو َا اييها   َن ال َييَه  َيَعيياَن  َييابََص َع َييى َرسنييولاها : أَ َعيين  أَنَيي ال ييَو  
َ  ينونيفَد َرسنولن الَ ها  ثَيَر َما َكاَن ال َو   ن  مثن   .4982.رواه الب اره: بَيع دن.  َ َن  َيَو َاهن َأك 

َعِة َأْحُرفن  -8  بَاب: أُْنِزَل اْلُقْرآُن َعَلى َسبـْ

يييرَأن سنيييورََق  َر ب يييَن اخلَ  َيييابا َعييين  عنَمييي -1211 يييبَاٍ  يَيق  َشييياَ  ب يييَن َ كاييييحلا ب ييينا  ا قَييياَل: يَاع يييتن  ا
يرَأن َع َيى  نيرنوٍم َكثايريٍَق ملَ  يينق راإ نايَهيا ال فنر قَانا يفا َ يَياقا َرسنيولا ال َيها  يَتَمع تن لاقارَاَء ايها   َيإاَذا  نيَو يَيق     َاس 

أنَسياوارنهن   َ كاييد تن َرسنيولن ال َييها 
يفا الَرييَلقا   َيَتَرييبَير تن َ يَن َسييَ حَل   َيَ َبب تنييهن باراَلاإايها  (2)

: َميين   (3)  َيقن  ييتن
ييرَأن  قَيياَل: أَقي رَأَنايَهييا َرسنييولن ال َييها  : َكييَيب َت   َييإاَن َرسنييوَل أَقي ييرََأَك َ ييياها الس ييورََق الَيييتا يَاع تنييَ   َيق     َيقن  ييتن

يييتن بايييها أَقنيييولنهن إاَن َرسنيييولا ال َيييها قَيييد   ال َيييها  : إايد أَقي رَأَنايَهيييا َع َيييى َتيييري ا َميييا قَييييرَأ َت   َان  ََ ق     َيقن  يييتن
يرَأن باسنيورَقا ال فنر قَيانا َع َيى  نيرنوٍم ملَ   ينق راإ نايَهيا   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  َأْرِسـْلُه  اقْــَرْأ يَـا »: يَاع تن َ َيا يَيق 

يرَأن   َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  «ِهَشامُ  َ قَياَل:  «َكـَذِلَك أُْنزِلَـإْ »:  َيَقرَأَ َعَ ي يها ال قايرَاَءَق الَييتا يَاع تنيهن يَيق  اقْــَرْأ »مثن
آَن أُنْـِزَل َكَذِلَك أُْنزَِلْإ  ِإن  َهـَذا اْلُقـرْ »:  َيَقرَأ تن ال قارَاَءَق اَليتا أَقي رََأيا   َيَقاَل َرسنولن الَ ها  «يَا ُعَمرُ 

َعِة َأْحُرفن  فَاقْـَرُءوا َما تـََيس َر ِمْنهُ    .4992.رواه الب اره:  .«َعَلى َسبـْ

                                                                                                  
 .آمنوا عند معاينته لو و  العجبق :أه (1)
 .آتي برأسه أو أواثبه :أه (2)
 .أه مجص ع يه ثوبه عند يبدره يف لبته و و بالتشديد والت فيف (3)



  

 (625) 

 بَاب: َكاَن ِجْبرِيُل يـَْعِرُ  اْلُقْرآَن َعَلى الن ِبي   -8

َهيياَعيين   َاطاَمييَة  -1218 ييَ  اهللن َعني  : َأَسييَر إاَيَ النَييخا   َر ا َكــاَن يـَُعاِرُضــِني   َأن  ِجْبرِيــلَ »: قَالَييت 
 (1).«بِاْلُقْرآِن ُكل  َسَنةن  َوِإن ُه َعاَرَضِني اْلَعاَم َمر تـَْيِن  َوَل ُأرَاُه ِإل  َحَضَر َأَجِلي

 بَاب: اْلُقر اِء ِمْن َأْصَحاِب الن ِبي   -4

ييعنوٍل  -1218 يعً  لا ال َيها قَياَل: َوال َيها َلَقييد  َأَتيي تن ماين  يفا َرسنييو  َعينا اب ينا َمس  َوَسييب عاَ   اباه 
  .5555الب اره:  .رواهسنورًَق. 

َص  َيَقرَأَ سنورََق ينوسنفَ    أَنَهن َكانَ َوَعننهن  -1214  :قَيالَ   َميا َ َكيَيا أنن بالَيت   : َيَقياَل َرجنيمل   كاام 
ن ييهن رايييَن اخل َ  «َأْحَســْنإَ » : َيَقييالَ  قَيييرَأ تن َع َييى َرسنييولا ال َييه  ييرا َوَوَجييَد ما َأجَت َمييصن أَن   نَكيييدَب  : َيَقييالَ   م 

رَ  َم  َرَب اخل  دَ   باكاَتابا الَ ها َوَ ش    .5551.رواه الب اره: . َ َهَربَهن احلَ 

  1.اإلتلص: ُقْل ُهَو الل ُه َأَحدس بَاب: َفْضِل  -5

راهد  -1215 ييييَص رجييييًل  : أََن رجييييًل َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد اخل نييييد  ييييرَأن  يَا ييييَو ال َييييهن َأَ ييييدل : يَيق   قنييييم   ن
ييَبَن َجيياَء إاَن َرسنييولا ال َييها   1.اإلتييلص:  َييا   يينَرلدلنَ ييا   َيَ َمييا َأيب   َيييََكَر َذلاييَ  لَييهن  وََكييَأَن الَرجنييَم يَيتَيَقا  

  . 5513.رواه الب اره:  .«َوال ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه  ِإنـ َها لَتَـْعِدُل ثـُُلَث اْلُقْرآنِ »:  َيَقاَل َرسنولن الَ ها 

ييَياباها:  قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َوَعننييهن  -1216 َيب  ــْرآِن »ألا َأيـَْعِجــُز َأَحــدُُكْم َأْن يـَْقــَرَأ ثـُُلــَث اْلُق
ـــةن  َل ـــي لَيـْ ـــُد الل ـــُه اْلوَ »َ َشيييَق َذلايييَ  َع َيييي هاحل  َوقَيييالنوا: أَيي نَيييا ين اييييقن َذلايييَ  يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها   َيَقييياَل:  «ِف اِح
  .5515.رواه الب اره: . «ثـُُلُث اْلُقْرآنِ  (2)الص َمدُ 

 
                                                                                                  

قد أثبت الرواية الويبولة يف و  (.3624 :وويب ه بسياا أي يف )علمات النبوق  ع ق الب اره  يا احلديج يف  يا الو ص.( 1)
 . 1695باب الو اق النبوية/  :  وانظر الو ص اليكور  وتا ديالق ليست يف ال ترر 

الييه ك عييت  :وقييم  الييه ك يأكيم :وقييم ل القريو  :وقييم  الييه انتهيى إلييه السيولل :وقييم  الرمد اليه ك جيوم ليه (2)
 .اليه ك يوجد أ د برفته :وقيم  اليه ك ش ء  وقه :وقيم  الكامم :وقيم  ال ال :وقيم  احل يحل :وقيم  ال   :وقيم  له



  

 (621) 

َِاتِ  -6  بَاب: َفْضِل اْلُمَعو 

1217-  َ َهيييا: أََن النَيييخا يييَ  اهللن َعني  يييَم لَيي  َيييٍة  مَجَيييَص    َعيين  َعاإاَشيييَة َر ا يييها كن َكييياَن إاَذا أََود إاَن  ارَاشا
َمييا   َيَقييرَأَ  َ نَيَفييَج  ايها َمييا: َكَفي ييها مثن ييَو ال َييهن َأَ ييدل  ايها  قنييم  أَعنييوذن باييَربد ال َف َييقا و  1.اإلتيلص:  قنييم   ن

يين  َجَسييداها  يَيب ييَدأن تااَمييا   1.النيياس:  قنييم  أَعنييوذن باييَربد النَيياسا و  1.الف ييق:  ييَت َاَع ما َ َ  َسيينن تااَمييا َمييا اس  مثن
هاها  َوَما أَقي َبَم مان   ها َوَوج    .5517.رواه الب اره: َجَسداها  يَيف َعمن َذلاَ  َثَلَ  َمرَاٍت. َعَ ى رَأ سا

 بَاب: نـُُزوِل الس ِكيَنِة َواْلَماَلِئَكِة ِعْنَد ِقَراَءِة اْلُقْرآنِ  -7

رَأن مان  الَ ي ما سنورََق ال بَيَقرَقا  َو َيَرسنيهن مَ  َعن  أنَسي دا ب نا  نَهري ٍ  -1212 َنَما  نَو يَيق  ر بنوطَيةل قَاَل: بَييي 
 َ عان ييَدهن  إاذ  َجالَييت  ال َفييَرسن  َ َسييَكَت َ َسييَكَتت    َيَقييرَأَ َ َجالَييت  ال َفييَرسن  َ َسييَكَت َوَسييَكَتت  ال َفييَرسن  مثن

تَييي اقَيييرَأَ َ َجالَييت  ال َفييَرسن   َان َرييَرَم  وََكيياَن ابي ننييهن حَي ييَن َقرايبًيي يييَبهن   َيَ َمييا اج  ييَفَق أَن   نرا َهييا   ََأش  ني  رَهن َر َييَص ما
 َ َبَن َ َدَ  الَنخا اقْـَرْأ يَا اْبَن ُحَضْيرن  اقْــَرْأ يَـا » َيَقاَل:  رَأ َسهن إاَن الَسَماءا َ َن َما يَيرَاَ ا   َيَ َما َأيب 

َهييييا َقرايبًيييي «ابْــــَن ُحَضــــْيرن  ني  ييييَفق تن يَييييا َرسنييييوَل ال َييييها أَن  َ  َييييأَ حَي ييييَن  وََكيييياَن ما يييي     َيرَ اقَيييياَل:  ََأش   َيع ييييتن رَأ سا
ييي  إاَن الَسييمَ  ث ييمن الظ  َيييةا  َان َرييَر  تن إالَي ييها   َيَر َيع ييتن رَأ سا اءا   َييإاَذا ما

ثَييالن ال َمَريياباينا  َ َ َرَجيييت   (1)  ايَهييا أَم 
َِا َ »َ ييَن َك أَرَاَ ييا  قَيياَل:  ــا  ــْدِري َم ــْإ ِلَصــْوتِ »قَيياَل: َك  قَيياَل:  «؟َوَت ــُة َدَن ــَك اْلَماَلِئَك ــْو تِْل َك  َوَل

ُهمْ  َها  َل تـَتَـَواَرك ِمنـْ َْصَبَحْإ يـَْنظُُر الن اُ، ِإلَيـْ   .5518.رواه الب اره:  (2).«قـََرْأَت ََ

 َمْن َلْم يـَتَـََّن  بِاْلُقْرآنِ  :باب
َن الل ـــهُ » :قَيييالَ   النَيييخد َعييينا    نَريي يييرََق  َعييين  َأ ا . (118) ِِ ـــا َأ ـــيْ ِلَشـــ َم َن لِلن ِب ِِ ـــا َأ َأْن  ي  ءن َم

                                                                                                  
 .ومجعها ظ م  السيابة :أه (1)
  و غ يييق 9/63 يييا ميين األ اليييج الع قيية يف يبيييين الب يياره  وقييد ويبيي ه أبييو عبيييد يف  هيياإم القييرآن. وانظيير الفييتن: .( 2)

 . 4/386التع يق: 



  

 (622) 

يـَتَـََّن ى
  .5524.رواه الب اره:  .«بِاْلُقْرآنِ  (1)

َْ ِمن ا َمْن لَـْم يـَـتَـََّن  بِـاْلُقْرآنِ » : قَاَل َرسنولن الَ ها  :قَالَ  َويفا راَوايٍَة َعن هن  (118) َودَاَل  .«لَْي
 .7527.رواه الب اره:  . «َيْجَهُر بِهِ » :َتيي رنهن 

(2)
 

 اِحِب اْلُقْرآنِ بَاب: اْغِتَباِط صَ  -2

َل َحَسَد ِإل  ِفي اثـَْنتَـْيِن: رَُجـلس َعل َمـُه »قَياَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1219
ُلوُه آنَاَء الل ْيلِ  الل ُه اْلُقْرآَن  فـَُهَو يـَتـْ
يـُإ ِمثْـَل َوآنَاَء النـ َهـاِر  َفَسـِمَعُه َجـارس لَـُه فـََقـاَل: لَْيَتنِـي ُأوتِ  (3)

  فـَُهـَو يـُْهِلُكـُه ِفـي اْلَحـق   فـََقـاَل َما ُأوِتَي فُـاَلنس  فـََعِمْلـُإ ِمثْـَل َمـا يـَْعَمـُل. َورَُجـلس آتَـاُه الل ـُه َمـاًل 
  .5526.رواه الب اره:  .«رَُجلس: لَْيَتِني ُأوتِيُإ ِمْثَل َما ُأوِتَي ُفاَلنس  فـََعِمْلُإ ِمْثَل َما يـَْعَملُ 

رُُكْم َمْن تـََعل َم اْلُقْرآَن َوَعل َمهُ بَاب: خَ  -9  يـْ

د َعييين  عنث َمييياَن  -1211 ـــْرآَن َوَعل َمـــهُ »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا ـــْن تـََعل ـــَم اْلُق ـــرُُكْم َم .رواه  .«َخيـْ
  .5527الب اره: 

ل ـــَم اْلُقــــْرآَن ِإن  َأْفَضـــَلُكْم َمـــْن تـَعَ »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   -يف روايييية  - َوَعننيييهن  -1211
  .5528الب اره:  .رواه .«َوَعل َمهُ 

 بَاب: اْسِتْذَكاِر اْلُقْرآِن َوتـََعاُهِدهِ  -11

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -1218 ِإن َمـــا َمثَـــُل َصـــاِحِب »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َر ا

                                                                                                  
وكيم ر يص يبيوت عنيد العيرب يقيال ليه   ويف روايية جيهير بيه . غانييت و غنييت أه اسيتغنيت :يقيال  بيه يسيتغ  :بن عيينةاقال ( 1)

كميا كيانوا يفع يون    جيع ه  جرياه و س ية نفسه وذكر لسيانه يف كيم  الية :معناه :وقيم .الرال تبين القراءق و رجيعها :وقيم .تناء
 .الكفاية :-فتن والدوبال- د الفقر  :-بالكسر والقرر- والغىن .بالشعر والرجب

َهيرنوا باييها إانَيهن َع ايييحلل بايَياتا الر ييدنورا  :قَييو لا ال َييها  َيَعياَن  :اب( .كتياب التو ييد/ بيي2) يير وا قَييو َلكنحل  أَوا اج  ن أك إواحليديج وا ييد   َوَأسا
  .13/552: كما قال احلا ن وانظر الفتن  «ليَ منا» :وبعههحل رواه ب فن «ما أذن اهلل» :بعههحل رواه ب فن

 .ي بودن قدرإ :ويقال  وبودن كل ىبودن ر  أَن : د ااو   أوقا ه :أه (3)



  

 (623) 

ِبِل اْلُمَعق لَـ ََِهبَـإْ  (1)ِة:اْلُقْرآِن َكَمَثِل َصاِحِب اإْلِ َهـا َأْمَسـَكَها  َوِإْن َأْطَلَقَهـا  .رواه . «ِإْن َعاَهـَد َعَليـْ
  .5531الب اره: 

ييعنوٍل  -1218 ََحــِدِهْم َأْن يـَُقــوَل: »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا َمس  َْ َمــا َِ بِــْئ
ـــَي  َواْســ (2)َنِســيُإ آيَـــَة َكْيــَإ وََكْيـــَإ  ِمـــْن ُصـــُدوِر  (3)ا  فَِ نـ ـُه َأَشـــدع تـََفص ــيً َتْذِكُروا اْلُقـــْرآنَ بَــْل ُنس 

  .5532.رواه الب اره:  .«الر َجاِل ِمْن النـ َعمِ 
د َعن  َأ ا منوَسى  -1214 تـََعاَهُدوا اْلُقـْرآَن  فـََوالـ ِذي نـَْفِسـي بِيَـِدِه  »قَياَل:    َعن  الَنخا

ِبِل ِفي ُعُقِلَها ِمنْ  اَلُهَو َأَشدع تـََفص يً    .5533.رواه الب اره:  .«اإْلِ

 بَاب: َمد  اْلِقَراَءةِ  -11

َا ب نا مالاٍ   -1215 د  َعن  أََن   ا   َيَقياَل: َكانَيت  َميد  أَنَهن سنئاَم: َكي َف َكانَيت  قايرَاَءقن النَيخا
َ قَيرَأَ:  يحلا مثن حلا الَ ها الَرمح َنا الَر ا . َ ند  بابا  باس  يحلا حلا الَ ها َوَ ند  باالَرمح َنا َوَ ند  باالَر ا   .5546.رواه الب اره: س 

 بَاب: ُحْسِن الص ْوِت بِاْلِقَراَءِة ِلْلُقْرآنِ  -18

د َعن  َأ ا منوَسى  -1216 ِمـْن  ايَـا َأبَـا ُموَسـى  َلَقـْد ُأوتِيـَإ ِمْزَمـارً »قَاَل َلهن:    َعن  الَنخا
  .5548.رواه الب اره:  .«آِل َداُودَ َمَزاِميِر 

 بَاب: ِفي َكْم يـُْقَرأُ اْلُقْرآُن  -18

يييرَأًَق َذاَت َ َسيييتٍ  -1217 يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: أَن َكَيييي ا َأ ا ام  يييرٍو َر ا   َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َعم 
َ َكيياَن يَيتَيَعاَ ييدن َكَنتَييهن 
ييَأ نَا َعيين  بَيع  اَهييا   َيتَيقنيي (4) يين  َرجنييٍم  ملَ  َي َييأ  لَنَييا  ارَاًشيي َيَيس  : ناع ييحَل الَرجنييمن ما   وملَ  اولن

                                                                                                  
أه الشدولق بالعقال و و احلبم اليه يشد يف ركبة البعري  شبه لرس القرآن واسيتمرار  لو يه بيربط البعيري الييه  شيى منيه )( 1)

 .(ما لا  مشدوًلا بالعقال  هو حمفوظ الشرال   ما دال التعا د موجوًلا  احلفن موجول  كما أن البعري
 يإن    وكان من األمر كييت وكييت   ع ت كيت وكيت : قول  و و كناية عن األ وال واأل عال   يا ال فن مب  ع   الفتن (2)

 .ق ت ذيت وذيت :كان من األقوال  قول
 .دواًك أو  ف ًتا :أه (3)
 .امرأق ابنه أو امرأق أتيه :أه (4)



  

 (624) 

نَيياهن  (1)ايينَفييتد   لَنَييا َكنَيًفيي د   َيَ َمييا طَيياَل َذلاييَ  َعَ ي ييها  منن ييين أَ َييي  ــهِ »   َيَقيياَل: ذََكييَر لا نَييخا ــي ِب  َيَ قايتنييهن  «اْلَقِن
: كنَم   «َكْيَف َتُصومُ » بَيع دن   َيَقاَل: : كنيَم لَيي  َيٍة  قَياَل:   «وََكْيَف َتْخِتمُ »يَيو ٍ   قَاَل: قين  تن ُصـْم »قين  تن

ين  َذلايَ   قَياَل:  «ِفي ُكل  َشْهرن َثاَلثًَة  َواقْـَرِأ اْلُقْرآَن ِفي ُكل  َشْهرن  ثَيَر ما : أنطايقن َأك  ُصـْم َثاَلثَـَة »قين  تن
يين   «َأي ــامن ِفــي اْلُجُمَعــةِ  ثَيييَر ما : أنطايييقن َأك  ــْوَمْيِن َوُصــْم يـَْوًمــ»َذلاييَ   قَيياَل:  قين  ييتن :  «اَأْفِطــْر يـَ قَيياَل: قين  ييتن

يين  َذلاييَ   قَياَل:  ثَيييَر ما ُصــْم َأْفَضــَل الص ــْوِم  َصــْوَم َداُوَد  ِصــَياَم يـَــْومن َوِإْفطَــاَر يـَــْومن  َواقْـــَرْأ »أنطاييقن َأك 
َرييَة  «ِفــي ُكــل  َســْبِع لََيــالن َمــر ةً    َوَذاَك َأيد َكييرا تن َوَ ييعنف تن  َ َكيياَن َرسنييولا ال َييها  َيَ ي تَيي ا قَبا  ييتن رنت 

رَأن  يَيق 
ين  النَيَهيارا  لاَيكنيوَن َأَتي (2) يَرؤنهن يَيع را نيهن ما َف َعَ ى بَيع ةا أَ   اها الس ب َص مان  ال قنر آنا باالنَيَهارا  َوالَيياه يَيق 

يرنَك شييئً اد أَ   َيَر أَيَاًميَعَ ي ها باالَ ي يما  َوإاَذا أَرَاَل أَن  يَيتَيَقيوَ  يَيَة أَن  يَيتي  يثي َ هنَنيف َكرَا ا َريى َويَبياَ  ما  َياَرَا  ا  َوَأ  
 َ َعَ ي ها. الَنخا

  .5552.رواه الب اره:  (3)

 َأْو َفَجَر بِهِ   َأْو تََأك َل بِهِ   بَاب: ِإْثُم َمْن رَاَءك بِِقَراَءِة اْلُقْرآنِ  -14

راهد  َعن  َأ ا َسعايدٍ  -1212 :  قَاَل: يَاع تن َرسنوَل ال َيها  اخل ند  َُ ِفـيُكْم قـَـْومس »يَيقنيولن َيْخـُر
ــَع ِصــَياِمِهْم  َوَعَمَلُكــْم َمــَع َعَمِلِهــْم  َويـَْقــَرُءوَن  ــُروَن َصــاَلَتُكْم َمــَع َصــاَلتِِهْم  َوِصــَياَمُكْم َم َتْحِق

ـــْهُم ِمـــْن الر ِمي ـــِة  يـَْنظُـــُر ِفـــي اْلُقـــْرآَن َل ُيَجـــاِوُز َحَنـــاِجَرُهْم  يَْمُرقُـــوَن ِمـــ يِن َكَمـــا يَْمـــُرُ  الس  ْن الـــد 
  َويـَْنظُُر ِفي اْلِقْدحِ اشيئً الن ْصِل َفاَل يـََرك 

  افَـاَل يـَـَرك شـيئً   َويـَْنظُـُر ِفـي الـر يِش اَفاَل يـَـَرك شـيئً  (4)
َويـََتَماَرك
(6)ِفي اْلُفو ِ  (5)

  .5558.رواه الب اره:  (7).«

                                                                                                  
اعانيييت  وأرالت بييييل  الكنايييية عييين عيييد  مجاعيييه  يييايف ألن عيييالق الرجيييم أن ييييدتم ييييده ميييص دوجتيييه يف لواتيييم  يييو السيييرت و ) (1)

 (.أمر ا
َ  اهللن . و كل  جما د بن جر رواه احلديج عن عبد اهلل بن عمرو ( 2)  َعني هنَما .َر ا
  .963 -962 -596.انظر األ اليج: ( 3)
 .ومجعه قدا   اءلون به و السهحل اليه ك ري   يه كانوا يتف (4)
 (.أه يتشك   م بقى  يها ش ء من الد ) (5)
 .(مو ص الو ر من السهحل) (6)
  .1673  1554.انظر احلديث : ( 7)



  

 (625) 

د َأ ا منوَسييى  َعيين   -1219 اْلُمــْؤِمُن ال ــِذي يـَْقــَرأُ اْلُقــْرآَن َويـَْعَمــُل بِــِه  » قَيياَل:   َعيين  النَييخا
. َواْلُمــْؤِمُن ال ــِذي َل يـَْقــَرأُ اْلُقــْرآَن َويـَْعَمــُل بِــِه َكــالت   ــِة  طَْعُمَهــا طَي ــبس َورِيُحَهــا طَي ــبس ُتـُْرج  َْ ْمَرِة  َكا

رِيَح َلَها. َوَمَثُل اْلُمَناِفِق ال ِذي يـَْقَرأُ اْلُقـْرآَن َكالر ْيَحانَـِة  رِيُحَهـا طَي ـبس َوطَْعُمَهـا  طَْعُمَها طَي بس َوَل 
 .«َورِيُحَهـا ُمـر   - َخِبيـثس  أَو   -ُمر . َوَمَثُل اْلُمَناِفِق ال ِذي َل يـَْقـَرأُ اْلُقـْرآَن َكاْلَحْنظَلَـِة  طَْعُمَهـا ُمـر  

  .5559.رواه الب اره: 
 بَاب: اقْـَرُءوا اْلُقْرآَن َما ائْـتَـَلَفْإ َعَلْيِه قـُُلوُبُكمْ  -15

د َعيين  جنن ييَدبا ب يينا َعب ييدا ال َييها  -1281 تَـَلَفــإْ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا  (1)اقْـــَرُءوا اْلُقــْرآَن َمــا ائـْ
َِا اْختَـَلْفُتْم فـَُقوُموا َعْنهُ    .5565.رواه الب اره: . «قـُُلوبُُكْم  فَِ 

 
 
 
 
 
 

 
(66) 

                                                                                                  
 .ما اجتمعت :أه (1)



  

 (626) 

 (1)ِكَتاب الن َكاحِ 
 بَاب: التـ ْرِغيِب ِفي الن َكاحِ  -1

َا ب ينا َمالايٍ   -1281 د  َعن  أَنَي يٍط إاَن بينينيوتا أَد َوا ا النَيخا يأَلنوَن قَياَل: َجياَء َثَلثَيةن َر     َيس 
د  نوا َكأَنَيهنحل   َيَقال  َعن  عاَباَلقا الَنخا را د    َيَ َما أنت  ين  النَيخا   قَيد  تنفايَر لَيهن َميا وَ يا   َيَقيالنوا: َوأَي يَن حَن ينن ما

يين  َذن باييها َوَمييا  َييَأَتَر  قَيياَل َأَ ييدن نحل : أََمييا أَنَييا  َييإايد أنيَبيي د  الَ ي ييَم أَبَييدً  : أَنَييا َأيبنييو ن ا َيَقييَدَ  ما   َوقَيياَل آَتييرن
: أَنَ  َر َوَك أن   ارن  َوقَاَل آَترن إالَيي هاحل   َيَقياَل:    َ َجياَء َرسنيولن ال َيها اا أَع َتبالن الندَساَء َ َل أَ َيَبَو ن أَبَيدً الَد  

َقـاُكْم لَـُه  َلِكن ـي َأُصـوُم » َْخَشـاُكْم لِل ـِه َوَأتـْ َوأُْفِطـُر  َأنـُْتْم ال ِذيَن قـُْلـُتْم َكـَذا وََكـَذا  َأَمـا َوالل ـِه ِإنـ ي ََ
َْ ِمن يَوُأَصل ي َوَأْرُقدُ  َُ الن َساَء  َفَمْن َرِغَب َعْن ُسن ِتي فـََلْي   .5563.رواه الب اره: . «  َوَأتـََزو 

 بَاب: َما يُْكَرُه ِمْن الت َبتعِل َواْلِخَصاءِ  -8

َع َيييى عنث َمييياَن ب ييينا َمظ عنيييوٍن  قَييياَل: َرَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َسيييع دا ب ييينا َأ ا َوقَييياٍص  -1288
َنا. (2)َبت َم التَ  َتَريي  َوَلو  أَذاَن َلهن َكت 

  .5573.رواه الب اره:  (3)

: يَييا َرسنيييوَل ال َييها  إايد َرجنييمل َشيياب؟ َوأَنَييا  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1288 َأَتييامن َع َيييى قَيياَل: قين  ييتن
نَيف سا  ال َعَنتَ 
دن َما أَ َيَبَو ن باها الندَساَء  َ َسَكتَ  (4) َ  َوَك َأجا ث َم َذلاَ   َ َسيَكَت َعي د  مثن َ قين  تن ما َع د  مثن

ث يَم َذلايَ    َيَقياَل النَيخا   َ قين  يتن ما ث َم َذلاَ   َ َسَكَت َعي د  مثن يَـا َأبَـا ُهَريـْـَرَة  َجـف  اْلَقلَـُم »: قين  تن ما
َِرْ  َِِلَك َأْو    .5576 :.رواه الب اره .«ِبَما َأْنَإ َل ن  فَاْخَتِص َعَلى 

 
َْبَكارِ  -8 َْ  بَاب: ِنَكاِح ا

                                                                                                  
 .وأكثر ما ورل يف الكتاب والسنة  عىن العقد  النكا  ي  ق ع ى العقد وع ى اعماع (1)
 . و  رك النكا  (2)
 .ق ص اليكر أو سم األنثي اخلراء  و  (3)
 .وأيب ه الهرر  البنا :أه (4)



  

 (627) 

َهاَعن  َعاإاَشَة  -1284 َ  اهللن َعني  : يَا َرسنوَل الَ ها  أَرَأَي يَت لَيو  نَيبَل يَت َوالايًي َر ا : قين  تن َو اييها  اقَاَلت 
َت َشييَجرً  َهييا  َوَوَجييد  ني  َهيي اَشييَجرَقل قَييد  أنكاييَم ما ني  ــي »قَيياَل:  (1)بَعاييريََك  ر  اييصن ا  يفا أَييدَهييا كنن ييَت  ين ملَ  يينؤ َكييم  ما ِف

َها رً   َيع  ا أََن َرسنوَل الَ ها  «ال ِذي َلْم يـُْرَتْع ِمنـْ َرَ ا.  املَ  يَيتَيَبَو   باك    .5577.رواه الب اره: َتيي 

 بَاب: تـَْزِويِ  الص ََّاِر ِمْن اْلِكَبارِ  -4

َهيييا  -1285 َهييياَوَعني  يييَ  اهللن َعني  َ َر ا يييٍر   َيَقييياَل لَيييهن أَبنيييو  : أََن النَيييخا َت َيييَت َعاإاَشيييَة إاَن َأ ا َبك 
ٍر: إاَ َا أَنَيا َأتنيوَك   َيَقياَل:  .رواه الب ياره:  (2).«َأنْـَإ َأِخـي ِفـي ِديـِن الل ـِه وَِكَتابِـِه  َوِهـَي لِـي َحـاَللس »َبك 

5581.  

َْكَفاِء ِفي الد ينِ  -5 َْ  بَاب: ا

َها -1286 َ  اهللن َعني   َوَعني  ٍَ َهاَر ا َين   -: أََن أَبَا  نَييي َفَة ب َن عنت َبَة ب نا َربايَعَة ب نا َعب دا َا ي وََكياَن  ا
رً  د  اَشهاَد بَيد  ن يَد بان يَت ال َولاييدا ب ينا عنت بَيَة ب ينا َربايَعيَة  اَسيالامً   َيبَييىَن  - َميَص النَيخا ييها  ا   َوأَن َكَييهن بان يَت َأتا

رَأَ  م  َن َرارا  َكَميا  َيبَييىَن النَيخا  َو نَو َمو ًن كا  اَدي يدً  ٍق مان  األ 
َا ا ايَيةا َلَعياهن  وََكياَن َمين   َيبَييىَن رجيًل  (3) يفا اع 

يييين  ماريَاثاييييها  َ ييييَن أَني ييييَبَل ال َييييهن:  بَيييياإاهاحل  النَيييياسن إالَي ييييها َوَوراَ  ما لاييييها  -ال عنييييو نحل  آلا  َوَمييييَوالايكنحل   -إاَن قَيو 
َ ةن  ا َييييرنل وا إاَن آبَييياإاهاحل   َ َمييين  ملَ  يينع  َيييحل  لَيييهن َأبل َكييياَن َميييو ًن َوَأًتييي  5 .األ يييباب: ينا  َ َجييياَءت  َسيييه  يفا اليييدد

َ الَعياماراهد  رٍو ال قنَرشا د مثن يرَأَقن َأ ا  نَييي َفيَة ب ينا عنت بَيَة  -بان تن سنَهي ما ب نا َعم  يَ  ام  َ  -َو ا :  النَيخا  َيَقالَيت 
َييدايَج. اَولَييدً  اا َرسنييوَل ال َييها  إانَييا كننَييا نيَييَرد َسييالامً يَيي ييَت.  َيييََكَر احل  .رواه   َوقَييد  أَني ييَبَل ال َييهن  ايييها َمييا قَييد  َع ام 

  .5588الب اره: 

َها  -1287 َهاَوَعني  َ  اهللن َعني  : َلَتَم َرسنيولن ال َيها  َر ا  َيَقياَل  َع َيى  نيَباَعَة بان يتا اليب بَيري ا  قَاَلت 
َعيييًة   َيَقييياَل َ َيييا:  «؟َلَعل ـــِك َأَرْدِت اْلَحـــ   »َ َيييا:  يييدنيا إاَك َوجا : َوال َيييها َك َأجا ـــي َواْشـــَتِرِطي  »قَالَيييت  ُحج 

                                                                                                  
 (.ور عه اهلل أه أنبت له ما يرعاه ع ى سعة  ور ص البعري يف الرعى إذا أكم ما شاء  أر ص بعريه إذا  ركه يرعى ما شاء)( 1)
اليدارق   وأبييو يبير  بييل    وسيياقه مرسييم  وقيد .يف يبينيص الرينف جتيود   احليديج رواه الب ياره عيين عيروق بين اليببري ( 2)

. وانظير  يده السياره:  و حممول عند الب اره ع ى أن عروق مح ه عن عاإشية  ولكن قال احلا ن: مسعول وأبو نعيحل واحلميده
  .9/124  والفتن: 375

 .لعاه ابنه :أه (3)



  

 (628) 

َولا  «َوُقوِلي: الل ُهم  َمِحل ي َحْيُث َحَبْسَتِني َس  َدالا ب نا األ    .5589. .رواه الب اره: وََكاَنت  َت َت ال ماق 

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1282 ــِبَها »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــا َوِلَحَس : ِلَماِلَه َْربَــعن ــْرَأُة َِ ــْنَكُح اْلَم تـُ
يِن  َترَِبْإ يََدا َ    .5595.رواه الب اره:  (1).«َوَجَماِلَها َوِلِديِنَها  فَاْظَفْر ِبَذاِت الد 

ٍم  -1289  «؟َمـا تـَُقولُـوَن ِفـي َهـَذا»   َيَقياَل: ى َرسنيولا ال َيها قَاَل: َمَر َرجنمل َع َ  َعن  َسه 
َ َسيَكَت   (2)قَالنوا: َ يراه؟  يَتَمَص. قَياَل: مثن إان  َت َيَت أَن  يينين َكَن  َوإان  َشيَفَص أَن  ينَشيَفَص  َوإان  قَياَل أَن  ينس 

ييي اماَ   َيَقييياَل:  ييين   ينَقيييرَاءا ال منس  يييمل ما قَيييالنوا: َ يييراه؟ إان  َت َيييَت أَن  َك  «ِفـــي َهـــَذا َمـــا تـَُقولُـــوَن »َ َميييَر َرجن
يَتَمَص  يينن َكَن  َوإان  َشيَفَص أَن  َك ينَشيَفَص  َوإان  قَياَل أَن  َك ينس 
ـرس ِمـْن »:  َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  (3) َهـَذا َخيـْ

َْرِ  ِمْثَل َهَذا َْ   .5591.رواه الب اره:  .«ِمْلِء ا

 ُشْؤِم اْلَمْرَأةِ  بَاب: َما يـُتـ َقى ِمنْ  -6

ييَ  اهللن َعني هنَمييا َعيين  أنَسيياَمَة ب يينا َدي ييٍد  -1281 د  َر ا َنــًة »قَيياَل:  َعيين  النَييخا َمــا تـَرَْكــُإ بـَْعــِدي ِفتـْ
  .5596.رواه الب اره:  .«َأَضر  َعَلى الر َجاِل ِمْن الن َساءِ 

ِتي َأْرَضْعَنُكمْ بَاب:  -7   23اء: .النسَوأُم َهاُتُكْم الال 

َرييَة   -1281 ييَتأ ذانن يفا بَيي ييتا َ ف  َعييت  يَبييو َت َرجنييٍم َيس  َهييا: أَنَيَهييا يَا ييَ  اهللن َعني  َعيين  َعاإاَشييَة َر ا
ييَتأ ذانن يفا بَيي تاييَ    َيَقيياَل النَييخا   : يَييا َرسنييوَل ال َييها  َ ييَيا َرجنييمل َيس  :  َيقن  ييتن ــ»: قَالَييت  لاَعييحلد  «اُأرَاُه ُفاَلًن

يي َرييَة ما يين  الَرَ يياَعةا  - ان  الَرَ يياَعةا  قَالَييت  َعاإاَشيييةن: لَييو  َكيياَن  نييَلنل َ ي ييَ ف  َهيييا ما َلَتييَم َع َيييَ    -لاَعمد
  .5599.رواه الب اره:  .«نـََعْم  الر َضاَعُة ُتَحر ُم َما ُتَحر ُم اْلِوَلَدةُ » َيَقاَل: 

                                                                                                  
يقيال   اسيتغنيت :معنياه :وقييم   يحلا تقرت من الع :وقيم  الرال  عف عق   جبه   تيا: وقيم  أه ا تقرت  امتيفت  رابًا (1)

  والراجن أنه ش ء يدعحل به الكل   ارق ل تعجت و ارق ل بجير أو التهوييم أو اإلعجياب     لغة القبط استعم ها العرب واستبعد
 ى.و و كويم أمه وك أبال  وعقرد   ق

 (.جدير و قيق ودنًا ومعىن)أه:  (2)
مَ أَن  ».دَاَل يفا راَوايٍَة: ( 3)  ( .6447. )رواه الب اره: «َص لاَقو لاها كَ ينس 



  

 (629) 

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَييا َعيينا اب يينا  -1288 د َعبَيياٍس َر ا : َأَك  َيتَيييَبَو ن ابي نَييَة مَح ييبََق  قَيياَل: َل: قايييَم لا نَييخا
  .5155.رواه الب اره:  (1).«ِإنـ َها ابـَْنُة َأِخي ِمْن الر َضاَعةِ »

َياَن  -1288 َهييا َعيين  أن د َ بايبَييَة بان ييتا َأ ا سنييف  ييَ  اهللن َعني  : يَييا َرسنييوَل ال َييها  ان كايين  َر ا : قين  ييتن قَالَييت 
َياَن   َيَقياَل: أن  يتا بان َت َأ ا سنف  َِلِـِك »ت  يتن لَيَ   ان   ايَيٍة  «َأَوُتِحب يَن  : نَيَعيحل   َلس   َيقن  يتن

َوَأَ يت  َمين   (2)
ييتا   َيَقياَل النَييخا   َِلِـِك َل َيِحـلع لِـي»: َشيارََك ا يفا َتيري ٍ أنت  َيَد ن أَنَيَ   نرايييدن أَن   «ِإن   :  َإانَيا حنن  قين  ييتن

 َين كاَن بان يَت َأ ا َسيَ َمَة 
: نَيَعيحل    َيَقياَل:  «بِْنـَإ ُأم  َسـَلَمَة »قَياَل:  (3)  َأنـ َهـا لَـْم َتُكـْن رَبِيَبتِـيلَـْو »قين  يتن

 َمــا َحل ــْإ لِــي  ِإنـ َهــا َلبـْنَــُة َأِخــي ِمــْن الر َضــاَعِة  َأْرَضــَعْتِني َوَأبَــا َســَلَمَة ثـَُويـْبَــُة  فَــاَل  (4)ِفــي َحْجــِري
   .5151.رواه الب اره:  .«تـَْعِرْضَن َعَلي  بـََناِتُكن  َوَل َأَخَواِتُكن  

 بَاب: َمْن قَاَل: َل َرَضاَع بـَْعَد َحْولَْينِ  -2

َهييا:َعيين  َعاإاَشييَة  -1284 ييَ  اهللن َعني  َ  َر ا َهييا َوعان ييَدَ ا َرجنييمل  َ َكأَنَييهن  َيَغيَيييَر  أََن النَييخا َلَتييَم َعَ يي 
يي هن يي    َيَقيياَل: َوج  : إانَييهن َأتا اْنظُــْرَن َمــْن ِإْخــَوانُُكن   فَِ ن َمــا الر َضــاَعُة ِمــْن »هن  َكأَنَييهن َكييراَه َذلاييَ    َيَقالَييت 

(5)اْلَمَجاَعةِ 
  .5152.رواه الب اره:  .«

 بَاب: َل تـُْنَكُح اْلَمْرَأُة َعَلى َعم ِتَها -9

أَن   ينيين َكَن ال َمير أَقن َع َييى َعَمتاَهييا أَو  َتالَتاَهييا.  لن ال َييها قَيياَل: نَيَهيى َرسنييو  َعين  َجيياباٍر  -1285
  .5158.رواه الب اره: 

 بَاب: الش ََّارِ  -11

                                                                                                  
 ( .2645. )رواه الب اره: «حَي رن ن ماَن الَرَ اعا َما حَي رن ن ماَن الَنَستا ».َودَاَل يفا راَوايٍَة: ( 1)
 .منفرلق ب  :أه (2)
 ( .5123. )رواه الب اره: َسَ َمةَ  لنَرَق بان َت َأ ا .َويفا راَوايٍَة: ( 3)
 .و كى يف النص التث يج وكيا يف الردر  والنص  ا ك ينبغ   وتت النظر  معناه الرتبية كاحلا نة و بالفتن  (4)
 . ن ير ص عوعه :أه «الر اعة من اجملاعة» :وقوله  دمان اعوع :أه  من اعوع (5)



  

 (635) 

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعيينا اب يينا  -1286 ييَغارا. : أََن َرسنييوَل ال َييها َر ا نَيَهييى َعيين  الشد
ييَغارن . (1) َوالشد

نَيهنَما يَبَداال أَن  يينَبودَ  الَرجنمن ابي   ََ بَييي  َترن ابي َنَتهن لَي    .5112.رواه الب اره:  (2) َنَتهن َعَ ى أَن  يينَبودَجهن اآل 

َعةِ  بَاب: نـَْهِي َرُسوِل الل ِه  -11  اَأِخيرً  (3)َعْن ِنَكاِح اْلُمتـْ

ييوَعا  -1287 َك  ا يفا َجييي ٍ    َأَ َانَييا َرسنييولن قَيياَك: كننَيي َعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها َوَسييَ َمَة ب يينا األ 
تاعنوا.  َرسنولا الَ ها  َتم  تاعنوا   َاس  َتم    .5118  5117.رواه الب اره:  َيَقاَل: إانَهن َقد  أنذاَن َلكنحل  أَن  َ س 

 بَاب: َعْرِ  اْلَمْرَأِة نـَْفَسَها َعَلى الر ُجِل الص اِلحِ  -18

ما ب يينا َسيع ٍد  -1282 د  : أَنَ َعين  َسيه  َسيَها َع َييى النَيخا ييرَأًَق َعَرَ يت  نَيف     َيَقيياَل لَيهن َرجنييمل: ام 
نايَهيا   َيَقياَل:  ءل  قَياَل:  «َمـا ِعْنـَدَ  »يَا َرسنيوَل ال َيها َدودج  ْْ َولَـْو »قَياَل: َميا عان يداه َشي   َِْهـْب فَـاْلَتِم ا

َ َرَجيَص   َيَقياَل: َك َوا «ِمْن َحِديدن  اَخاَتمً  ين  َ داييٍد  َوَلكاين   اَوَك َتاَمًي ال َيها َميا َوَجيد تن شييئً  َيَيَ َت مثن ما
مل: َوَميا لَيهن راَلاءل   َيَقياَل النَيخا   يفنهن  قَياَل َسيه  َوَمـا َتْصـَنُع بِـِ زَاِرَ   ِإْن لَِبْسـَتُه »: َ َيا إادَاراه َوَ َيا نار 

َها ِمْنُه َشْيءس  َوِإْن لَِبَسْتُه َلمْ  ََ الَرجنيمن  َ يَن إاَذا طَياَل  «َيُكْن َعَلْيـَك ِمْنـُه َشـْيءس  َلْم َيُكْن َعَليـْ َ َج َي
َِا َمَعــَك ِمـْن اْلُقــْرآِن » َيَدَعاهن أَو  لنعاييَ  لَيهن   َيَقياَل لَييهن:  جَم  اسنيهن قَياَ    َيييَرآهن النَيخا    َيَقياَل: َمعايي   «َمـا

.رواه  .«َأْمَلْكَناَكَهـا ِبَمـا َمَعـَك ِمـْن اْلُقـْرآنِ »: َقياَل النَيخا  سنورَقن َكَيا َوسنورَقن َكَيا  لاسنَوٍر يينَعددلنَ ا   يَ 
  .5121الب اره: 

 
 بَاب: الن َظِر ِإَلى اْلَمْرَأِة قـَْبَل التـ ْزِوي ِ  -18

يرَأًَق َجيياَءت  َرسنيوَل ال َيها ويفا راَوايَيٍة َعن يهن  -1289 : يَييا َرسنيوَل ال َيها   : أََن ام  ئ ييتن  َيَقالَيت  جا

                                                                                                  
 .عاك سا  :وقيم  أيبم الشغر البعد :وقيم  أيب ه من ر ص الرجم وكىن بيل  عن النكا  :قيم (1)
  9/67.انظر اخللم يف قاإم  يه البيالق يف الفتن:  (2)
وكيان يف اعا  يية يشيارط الرجيم اليرأق ع يى شي ء مع يو  وأييا  مع ومية  يإذا انقهيت ت يى سيبي ها بغيري    و النكا  إن أجيم (3)

 .عقد وك طلا
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َهييا َرسنييولن ال َييها  يي    َيَنظَييَر إالَيي  ََ ييَت لَييَ  نَيف سا َهييا َويَبييَوبَهن  ألا َ َرييَعَد الَنظَييَر إالَيي 
َ طَأ طَييأَ رَأ َسييهن. (1) مثن

(2) 
ييراها:  «َأتـَْقــَرُؤُهن  َعــْن َظْهــِر قـَْلبِــَك » َييََكَر احلَييدايَج  َوقَيياَل يفا آتا

َِْهــْب »قَيياَل: نَيَعييحل   قَياَل:  (3) فـََقــْد ا
  .5126.رواه الب اره:  .«َمل ْكُتَكَها ِبَما َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ 

 بَاب: َمْن قَاَل: َل ِنَكاَح ِإل  ِبَوِليِ  -14

تً  َعن  َمع قاما ب نا َيَساٍر  -1241 ين  َرجنيٍم َ  ََ َقَهيا  َ يَن إاَذا اني َقَهيت   اقَاَل: َدَوج تن أنت  يا ما
ئ َت خَت  نبينَهيا  َك َوال َيها عاَد ينَها َجاَء  َ جا تَيَها  مثن تنَ   َ  ََ ق  َرم  تنَ  َوَأك  تنَ  َو َيَرش  َ   نبينَها   َيقن  تن َلهن: َدَوج 

ييَص إالَي ييها   َييأَني َبَل ال َيي . وََكيياَن رجييًل اَك  َيعنييولن إالَي ييَ  أَبَييدً  هن َ ييياها َك بَييأ َس باييها  وََكانَييت  ال َميير أَقن  نرايييدن أَن   َير جا
يََة:  َ َل  َيع هن نو ننَ اآل 

(4)
َن أَ ي َعمن يَا َرسنيوَل ال َيها  قَياَل:  َيَبَوَجَهيا إايَياهن.   232.البقرق:   : اآل  .رواه  َيقن  تن

  .5135الب اره: 
ُرُه اْلِبْكَر َوالثـ ي َب ِإل  ِبِرَضاهَ  -15 َُب َوَغيـْ  امبَاب: َل يـُْنِكُح اَْ

َ  ا  نَريي ييييرََق َعيييين  أَ  -1241 َي ــــمُ »قَيييياَل:  : أََن النَييييخا َْ ــــْنَكُح ا َل تـُ
َحت ــــى ُتْســــَتْأَمَر  َوَل  (5)

َِنَ  ـــْنَكُح اْلِبْكـــُر َحت ـــى ُتْســـَتْأ .رواه  .«َأْن َتْســـُكإَ »قَيييالنوا: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  وََكي يييَف إاذ نينَهيييا  قَييياَل:  «تـُ
  .5136الب اره: 

َهاَعن  َعاإاَشَة  -1248 َ  اهللن َعني  يَتيا   قَياَل:  َر ا َر َ س  : يَا َرسنوَل الَ ها  إاَن ال باك  ِرَضـاَها »قَاَلت 
  .5137.رواه الب اره:  .«َصْمتـَُها

َنَتُه َوِهَي َكارَِهةس فَِنَكاُحُه َمْرُدودس  -16 ََ ابـْ َِا َزو   بَاب: ِإ

َن َريييارايَةا  -1248 يييَياٍ  األ  يييَ  ثَييديييتل َعييين  َتن َسييياَء بان يييتا تا َهيييا: أََن أَبَاَ يييا َدَوَجَهيييا َو   يييَ  اهللن َعني  َر ا

                                                                                                  
 .ويبوب عكسه  نظر إن أع ى بتدريج :أه -بتشديد الع -يبعد النظر  (1)
 .تفهه :أه (2)
 . و كناية عن احلفن (3)
 .وأيب ه التهييق  منص الرجم وليته من التبويج :والع   قاله بن عباس  ك  قهرو ن :أه (4)
 .من ك دو   ا ولو كانت بكرًا :وقيم     اليت مات دوجها أو ط قها (5)
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  .5138.رواه الب اره:  َيَرَل ناَكاَ هن.  َ َكراَ ت  َذلاَ    َأََ ت  َرسنوَل الَ ها 

 بَاب: َل َيْخُطُب َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه َحت ى يـَْنِكَح َأْو َيدَعَ  -17

يييَ  اعنَميييَر  َعييينا اب ييينا  -1244 أَن  يَباييييَص بَيع هنيييكنحل  َع َيييى بَيي يييصا  قَييياَل: نَيَهيييى النَيييخا   هللن َعني هنَمييياَر ا
 . َاطايتن َاطايتن قَيبي  َيهن  أَو  يَيأ َذَن لَيهن اخل  يرنَك اخل  ييها  َ يَن يَيتي  .رواه بَيع ٍة  َوَك َ   نَت الَرجنمن َعَ ى تا  َبةا َأتا

  .5142الب اره: 

  َتِحلع ِفي الن َكاحِ بَاب: الشعُروِط ال ِتي َل  -12

د َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1245 ـــاَلَ  ُأْخِتَهـــا »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا ـــَأُل َط َل َيِحـــلع ِلْمـــَرَأةن َتْس
َر َلَها (1)لَِتْستَـْفرَِغ َصْحَفتَـَها    .5152.رواه الب اره:  .«فَِ ن َما َلَها َما ُقد 

ِتي يَـ  -19  ْهِديَن اْلَمْرَأَة ِإَلى َزْوِجَها  َوُدَعاِئِهن  بِاْلبَـرََكةِ بَاب: الن ْسَوِة الال 

َ  اهللن َعني   -1246 رَأَقً َعن  َعاإاَشَة َر ا َها: أَنَيَها َدَ ت  ام 
َن َرارا   َيَقاَل نَيخا  ال َيها  (2) إاَن َرجنٍم مان  األ 

 :« َْن َْ   .5162.رواه الب اره:  .«َصاَر يـُْعِجبـُُهْم الل ْهوُ يَا َعاِئَشُة َما َكاَن َمَعُكْم َلْهوس  فَِ ن  ا

َِا أََتى َأْهَلهُ  -81  بَاب: َما يـَُقوُل الر ُجُل ِإ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيينا اب يينا  -1247 َأَمــا لَــْو َأن  َأَحــَدُهْم يـَُقــوُل »: َعبَيياٍس َر ا
ــِم الل ــ ــُه: بِاْس ــْأِتي َأْهَل ــيَن َي َر ِح ُــم  قُــد  ــا  ث ــا َرزَقْـتَـَن ــْيطَاَن َم ــْيطَاَن َوَجن ــْب الش  ــي الش  ــم  َجن ْبِن ِه  الل ُه

َِِلَك  َأْو ُقِضَي َوَلدس َلْم َيُضر ُه َشْيطَانس َأبَدً  نَـُهَما ِفي    .5165.رواه الب اره:  .«ابـَيـْ

 بَاب: اْلَولِيَمِة َوَلْو ِبَشاةن  -81

1242-  ٍَ ين  ناَسياإاها َميا أَو مَلَ َع َيى َديي نَيَت  أَو مَلَ  : َما أَو مَلَ الَنخا  قَالَ  َعن  أََن ٍء ما َع َيى َشي  
  .5168.رواه الب اره: باَشاٍق. 

                                                                                                  
 ( .6651. )رواه الب اره: «َول تَين كان  ».َودَاَل  ننا يفا راَوايٍَة:  (1)
 . و من الب يف و و  قارب اخل و (2)



  

 (633) 

 بَاب َمْن َأْوَلَم بَِأَقل  ِمْن َشاةن  -88

: أَو مَلَ الَنخا   -1249 َها قَاَلت  َ  اهللن َعني  َع َيى بَيع يةا ناَسياإاها  انيَدي نا  َعن  يَبفاَيَة بان تا َشي َبَة َر ا
  .5172.رواه الب اره: مان  َشعارٍي. 

(1)بَاب: َحق  ِإَجابَِة اْلَولِيَمِة َوالد ْعَوةِ  -88
 

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعيييين  َعب ييييدا ال َييييها ب يييينا عنَمييييَر  -1251 َِا ُدِعــــَي »قَيييياَل:  : أََن َرسنييييوَل ال َييييها َر ا ِإ
  .5173.رواه الب اره:  .«َولِيَمِة فـَْلَيْأتَِهاَأَحدُُكْم ِإَلى الْ 

 َمْن تـََرَ  الد ْعَوَة فـََقْد َعَصى الل َه َوَرُسولَهُ  :باب
َعى َ َيييا اأَلت نايَييياءن  َشييير  ال ََعيييا ا طََعيييا ن ال َولايَمييي :أَنَيييهن َكييياَن يَيقنيييولن   نَريي يييرََق  َعييين  َأ ا . (114) ةا ينيييد 

َركن ال فنَقرَاءن   .5177.رواه الب اره:  . َوَمن   َيَرَك الَدع َوَق  َيَقد  َعَرى الَ َه َوَرسنوَلهن   َويينتي 

 بَاب: اْلَوَصاِة بِالن َساءِ  -84

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1251 َمــْن َكــاَن يـُــْؤِمُن بِالل ــِه َواْليَـــْوِم اْْلِخــِر فَــاَل »قَيياَل:    َعيين  النَييخا
رً يـُْؤِِي َجارَُه  َواْستَـ  ََ َشـْيءن ِفـي الض ـَلِع اْوُصوا بِالن َساِء َخيـْ   فَِ نـ ُهن  ُخِلْقـَن ِمـْن ِضـَلعن  َوِإن  َأْعـَو

ـرً  ََ  فَاْستَـْوُصـوا بِالن َسـاِء َخيـْ ََِهْبـَإ تُِقيُمـُه َكَسـْرتَُه  َوِإْن تـَرَْكتَـُه لَـْم يـَـَزْل َأْعـَو .رواه  .«اَأْعاَلُه  فَـِ ْن 
  .5186الب اره: 

 
َْهلِ  -85  بَاب: ُحْسِن اْلُمَعاَشَرِة َمَع اَْ

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -1258 ييَ  اهللن َعني  َن  َر ا َن َو َيَعاقَييد  ييرَأًَق   َيتَيَعاَ ييد  ييرََق ام  ييَدد َعش  ََ إا   : َج َيي قَالَييت 
هاَن شيئً  َبارا أَد َواجا َن مان  َأت  تنم  ي  حلَ يحلن مَجَيٍم َتياأَن  َك َيك  نوَن: َدو جا َع َيى رَأ سا َجبَيٍم   (2)ج    قَالَيت  األ 

                                                                                                  
 .   ال عا   بفتن الدال ع   الشهور (1)
 . بيم :أه (2)
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يييٍ   َييينن تَيَقيييمن. ٍم  َييينر  َيَقيييى َوَك يَا َك َسيييه 
ييي  َك أَبنيييج  َتبَييييرَهن  (1) قَالَيييت  الثَانايَيييةن: َدو جا

إايد َأَتيييامن أَن  َك  (2)
أََذرَهن 
َييييرَهن. (3) يييير  عنَجييييرَهن َوجبن يييير هن أَذ كن إان  أَذ كن

يييي  ا (4) ل َعَشييييَنقن قَالَييييت  الثَالاثَييييةن: َدو جا
إان  أَن  اييييق  أنطَ َييييق   َوإان   (5)

َاَميييَة  َك َ ييير؟ َوَك قينييير؟  َوَك َحَا َيييَة َوَك َسيييدَمَة. قَ  ييي  َكَ ي يييما  ا . قَالَيييت  الرَاباَعيييةن: َدو جا يييكنت  أنَع َيييق  الَيييت  َأس 
يييَد  ييي  إان  َلَتيييَم َ ها َسيييةن: َدو جا َاما اخل 
يييدَ  (6) يييَوإان  َتيييرََ  َأسا يييَد.  َوَك َيس  قَالَيييت  الَسالاَسيييةن:  (7)َألن َعَميييا َعها

ييييي  إان  َأَكيييييَم لَيييييَف  َدو جا
يييييَتَف  (8) َوإان  َشيييييراَب اش 

يييييَ َجَص ال تَيييييَف  َوَك ينيييييولاجن ال َكيييييَف لاييييييَيع َ حَل  (9) َوإان  ا  
أَو  َعَيايَياءن  -  َتَيايَاءن قَاَلت  الَساباَعةن: َدو جا  (15)ال َبَج.

طََباقَياءن  - (11)
هن َلاءل  َشيَج ا كنيم  َلاٍء لَي (12)

(13) 
أَو   َي َيي ا 
َ  أَر نَيي أَو  مَجَييَص كنييل   (14) َ  َميي يي  ال َميي نَييةن: َدو جا . قَالَييت  الثَاما َوالييردينن راييينن َدر نَييٍت. (15)ٍت لَيي ا

(16) 

                                                                                                  
 .يرتت  يه و تار :أه « ينتقى» :ويروه  من اكنتقال  يي ت :أه (1)
 .أو ك أنشره  ك أظهره :أه (2)
 .ك أ ركه :أه (3)
وأيبي ها العيروا   العاييت :وقييم  ا ميو  :-بهحل أوله و تن اعيحل-البجر و   والعجر العقد اليت جتتمص يف اعسد  عيوبه :أه (4)

  .العظيحل الب ن :واألجبر ( قاله األيبمع  وتري  ك أ ا حترة باليت  كون يف الب ن)إ  النعقدق يف اعسد
 .اعرهء :وقيم  القدا  الشرس :وقيم  ال ويم :أه (5)
و يييو مويبيييوم أيًهيييا بسيييرعة   معنييياه وثيييت وثيييوب الفهيييد :وقييييم  و والفهيييد معيييروم بكثيييرق النييي  ج يييَ ج يييوس الفهيييد :أه (6)

 .الوثوب
 .عر ه يف البيت :أه (7)
 .مجص :أه (8)
 .استقرى :أه (9)
 .ك يستكشف عيبها :مد  أه :وقيم  ك يتفقد أمور ا : و ذ  أه :قيم (15)
 .ع  عاجب :أه (11)
الثقيييم  :وقيييم  العيي  ألنييه ين بييق  مييه ميين عيييه :وقيييم  فييد األمحييق ال :وقيييم   ييو األمحييق اليييه ان بقييت ع يييه أمييوره :قيييم (12)

(. والشي  يف احليديج 677. )العجيحل الوسييط: ثقيم الفهحل عيي  .والفد  أه:. اليه ك يأِت النساء :وقيم  الردر عند اعماع
 أ د روا ه . عيسى بن يونَمن 
 .والشج حتص من اعرا  بالرأس والوجه  جر   :أه (13)
 .أه كسرك (14)
 .ألن ج د األرنت ل  الَ يف ربه مثًل حلسن ت قه وعشر ه (15)
 .كأ ا ويبفته ب يت الرين أو كسن الثناء    و نوع من ال يت (16)
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يي  َر ايييصن ال عاَمييالا  ييَعةن: َدو جا قَالَييت  الَتاسا
َطوايييمن الندَجييالا  (1)

يين  النَييالا.  (3)لا َعظايييحلن الَرَمييا (2) َقرايييتن ال بَيي ييتا ما
ين  َذلاي ا  لَيهن إابايمل َكثايريَاتن ال َمبَياراكا  ق ييلت  يرل ما ي  َمالاي ل َوَميا َمالاي ل  َمالاي ل َتيي  رَقن: َدو جا قَاَلت  ال َعاشا

َوإاَذا يَاع ييَن يَبييو َت ال ماب َ ييرا  (4)ال َمَسييارا ا 
. قَ  (5) يي  أَبنييو أَيي َقييَن أَنَيهنييَن َ َوالايي ن ييرََق: َدو جا َالايَييَة َعش  الَييت  احل 
ييين   ن اييي   أنذنَيَ  َدر ٍع  َوَمييا أَبنيييو َدر ٍع  أَنَييياَس ما
حٍل َعهنيييَدَه  (6) ييين  َشيييي  َوَمييييَفَ ما

َييييت  إاَيَ  (7) َوجَبََيييي ا  َيَبجا
يي   نَيف سا
ييما تننَيي َمييةٍ  (8) َوَجييَديا يفا أَ  

ييق   (9) ييما يَبيي (15)باشا ٍَ  (12)َوأَطايييٍط  (11)هايمٍ َ َجَع َيي ا يفا أَ    (13)َوَلاإايي
َومنَنق  
َ عان َدهن أَقنولن َ َل أنقَيَبنن  (14)

َوأَر قندن  َأََ َرَبنن  (15)
َربن  َأَ َيَقَننن. (16) َوَأش 

أن   َأ ا َدر ٍع  َ َميا أن   َأ ا  (17)

                                                                                                  
 .وقد يكىن بالعمال عن نفَ الرجم حلسبه وشر ه  إشارق إن أن بيته عاي السم  متسص األرجاء (1)
 .و و كناية عن طول القامة  محالة السيف :أه (2)
 .ألن من كد  ذل  كثرق ال ب   تكثر النريان  تكثر الرمال يف و كناية عن كثرق األ يام (3)
 .ولكنها  كون بفناإه لتقرد من حلما ا وألبا ا الهيفان  وك  سر  إن الراعى البعيدق  أن إب ه ك  غيت عن احل  :أه (4)
 .وي  ق ع ى العب ة و   أكثر عند العرب   و عول الغناء (5)
 .ينوس أه ترك  ميف ا   ًيا :أه (6)
 . و ما ب  الر ق إن النكت :العهد (7)
 (. عظمت إن نفس )عظم   :وقيم   ر    فر ت :أه (8)
 .كأنه أرال اعماعة    رغري تنحل (9)
 .مكان  يق :وجيود  تن أوله أه  الشق مو ص مع  :وقيم  يف جهد من العي  :أه (15)
 .يبوت اخليموالرهيم   تيم :أه (11)
 شييري بيييل  إن    ييحل أيبييياب حمامييمأ ييأرالت . )كظتهيياد  يبييوت اإلبييم عنيي :وقيييم   ييو يبييوت ا مييم عنييد السييري :قيييم (12)

 :ويقييال «ليييأ   ع يييه دمييان ولييه اطيييط» :كمييا يف  ييديج بيياب اعنيية   طيييط ع ييى كييم يبييوت نشييأ عيين  ييغطوي  ييق األ  ر ييا يتهحل
 (.طيط يبوت اعوم من اعوعالرال باأل

 .و و لوس ال عا  بعد  رده  اسحل  اعم من الدياس (13)
و يو   بالكسير  يو مين النقييق :وقيال تيريه  وإ ا  و بالفتن اليه ينق  ال عيا   جاء بكسر النون وك أعر ه :قال أبو عبيد (14)

 .يبوت الواش  كالدجا 
 .والقبن اإلبعال  ك يرل قوي :أه (15)
 .أنا  أول النهار :أه (16)
 «ا قييينن»وروه   واليييتقمن يف الشيييرب كالبييييالق يف الشيييبص مييين األكيييم  أشيييرب  ييييت أرود أو دييييالق ع يييى ذلييي أه  :أ قمييين (17)

 .باليحل أيبن :بالنون قال الب اره
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َدر ٍع  عنكنومنَها َرَلا ل 
يَجعنهن َكَمَسيمد َشي  َبٍة َوبَيي تينَهيا َ َسيا ل. اب ينن َأ ا َدر عٍ  (1)   َ َميا اب ينن َأ ا َدر ٍع  َمه 

(2) 
رَقا. ف  باعنهن ذارَاعن اعَ  َوينش 
يم ءن كاَسياإاَها   (3) بان تن َأ ا َدر ٍع  َ َما بان تن َأ ا َدر ٍع  َطو عن أَبايَها  َوَطو عن أنمدَهيا  َوما

َييييا. َجارايَييييةن َأ ا َدر ٍع  َ َمييييا جَ    َوَك  يننَيقدييييجن ماريَ َينَييييا اارايَييييةن َأ ا َدر ٍع  َك  َيبنييييج  َ ييييدايثَيَنا  َيب ثايثًييييَوَتييييي نن َجاَر ا
يًشيي (4) ا َين قايثًيي َو طَييابن من َ ييةن  (5).اَوَك َم يييَفن بَيي تَينَييا  َيع شا : َتييرََ  أَبنييو َدر ٍع َواأل  قَالَييت 

ييرَأًَق َمَعَهييا  (6)  َيَ قاييَ  ام 
َدي نا  يتن بَيع يَدهن رجيًل  َوَلَدانا َ َا َكال َفه  ا  َ  ََ َقي ا َوَنَكَيَهيا   َيَنَكي  يراَ ا بارنَميانَيتَي    يَي  َعَبانا مان  َت تا َتر 

يين  كنييمد رَاإاَيييٍة َدو ًجيي (15) اثَراي يي اَوأَرَاَ  َع َييَ  نَيَعًميي (9) اَوَأَتييَي َت دي يي (8) ارَكاييَت َشييراي   (7) اَسييراي     اَوأَع  َييايا ما
  أنَ  َدر ٍع  َومايرياه أَ   َي ا َوقَاَل: كن اي

يَغَر آنايَيةا  (11) ٍء أَع  َاناييها  َميا بَي َيَ  َأيب  :  َي َيو  مَجَع يتن كنيَم َشي   قَالَيت 
ُم  َزرْعن »: َأ ا َدر ٍع. قَالَييييت  َعاإاَشييييةن: قَيييياَل َرسنييييولن ال َييييها  ــــُإ لَــــِك َكــــأَِبي َزرْعن َِ .رواه الب يييياره: . «ُكْن

5189.  

ِْنِهِ  بَاب: َل  -86 ََحدن ِإل  بِِ  َِِن اْلَمْرَأُة ِفي بـَْيِإ َزْوِجَها َِ  تَْأ

ــا »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1258 ــْرَأِة َأْن َتُصــوَم َوَزْوُجَه َل َيِحــلع لِْلَم
ِْنِـِه  ََِن ِفي بـَْيِتِه ِإل  بِِ  ِْنِهِ  َوَل تَْأ َوَمـا َأنـَْفَقـْإ ِمـْن نـََفَقـةن َعـْن َغْيـِر َأْمـرِِه فَِ نـ ُه يـُـَؤد ك  َشاِهدس ِإل  بِِ 

                                                                                                  
وعاء من اخلي  وحنوه يو ص . .والغراإر مجص ترارق و   والرال ويبفها بالسمن  الم وءق :والرلا   األمحال والغراإر :األعكا  (1)

 ( .648. )العجحل الوسيط: وه يه القمن وحن
 .عول حمدل :وقيم  الش بة من جريد الن م :قيم (2)
 .   من ولد الهأن ما مه  له أربعة أشهر: -بالفتن-اعفرق  (3)
 . نق ها :أه (4)
 .ك ميف دواياه دبالة  يرري كالع  :أه (5)
ووقيص   واألوطاب مجص وطت و و سقاء ال ينب تايبية .وال ية من ال نب  و اليه  رك وعاؤه لي ر  دبده منه  ترك :أه (6)

 .يف النساإ  الوطاب و و القياس
 .مجص الروءق والس اء مًعا :أه (7)
 .وشراق الال تياره   رًسا تيارًا :أه :بن السكيتاوقال    رًسا يستشره يف مشيته ويتمالد :أه (8)
 . ص بالبيرينمنسوبًا إي اخلط مو   رحًما :أه  بفتن أوله و كى الكسر (9)
 .والثراء بالد الال والغىن  واكسحل الثرد والثروق  أثروا إذا كثرت أموا حل :يقال  كثريق  :أه (15)
 .ما  تاره البدوه من ال عا  :الريق (11)
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  . 5195.رواه الب اره:  .«ِإلَْيِه َشْطُرهُ 

 باب -87

د َعيين  أنَسيياَمَة  -1254 ــَة َمــْن »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ُقْمــُإ َعَلــى بَــاِب اْلَجن ــِة  َفَكــاَن َعام 
ــا اْلَمَســاِكيُن  َوَأْصــ ــَر ِبِهــْم ِإلَــى َدَخَلَه ــَر َأن  َأْصــَحاَب الن ــاِر قَــْد أُِم َحاُب اْلَجــد  َمْحُبوُســوَن  َغيـْ

َِا َعام ُة َمْن َدَخَلَها الن َساءُ    .5196.رواه الب اره: . «الن اِر  َوُقْمُإ َعَلى بَاِب الن اِر  فَِ 

َِا َأرَاَد َسَفرً  -82  ابَاب: اْلُقْرَعِة بـَْيَن الن َساِء ِإ

1255-  َ َهييا: أََن النَييخا ييَ  اهللن َعني  َ ناَسيياإاها  َ  َيياَرت    َعيين  َعاإاَشييَة َر ا َكيياَن إاَذا َتييرََ  أَقي ييرََع بيَيي  
إاَذا َكاَن باالَ ي ما َساَر َمَص َعاإاَشَة يَيَتَييَد ن   َيَقالَيت  َ ف َريةن:  ال قنر َعةن لاَعاإاَشَة َوَ ف َرَة  وََكاَن الَنخا  

: بَي َيى   َيرَكابَيت   َ َجياَء النَيأَ  َ َة بَعارياه َوأَر َكتن بَعايريَكا   َين ظنيرايَن َوأَن ظنيرن   َيَقالَيت  إاَن  خا  َك  َير َكباَ  الَ يي 
َ َساَر َ َن نَيبَلنيوا  َوا ي تَيَقَد  يهن َعاإاَشيةن   يَ  َها  مثن َ َميا نَيبَلنيوا َجَع َيت  مَجَما َعاإاَشَة َوَعَ ي ها َ ف َرةن  َ َسَ حَل َعَ يي 

َربًي : يَييا َربد َسي دط  َع َييَ  َعق  ييرا  َو َيقنيولن ذ تا َ اإل ا َهيا بيَي   َ يي  ييَت ايصن أَن  أَقنيوَل لَييهن  اراج  أَو  َ يَييًة  َي  يَدتن ا  َوَك َأس 
  .5211.رواه الب اره: . اشيئً 

 بَاب: اْلَعْدِل بـَْيَن الن َساءِ  -89

1256-  ٍَ ئ تن أَن  أَقنوَل: قَاَل الَنخا   - اَل:قَ  َعن  أََن َوَلكان  قَياَل: َوَلو  شا
الس يَنةن إاَذا  -(1)

َر أَقَاَ  عان َدَ ا َسبي عً    .5213.رواه الب اره: . اأَقَاَ  عان َدَ ا َثَلثً  (2)  َوإاَذا  َيَبَوَ  الثَييدتَ ا َيَبَوَ  ال باك 

َهى ِمْن اْفِتَخاِر الض ر ةِ بَاب: اْلُمَتَشب ِع ِبَما َلْم  -81  يـََنْل  َوَما يـُنـْ

: يَييا َرسنييوَل ال َييها  إاَن يا َ ييرًَق   َيَهييم  َع َييَ   -1257 ييرَأًَق قَالَييت  َهييا: أََن ام  ييَ  اهللن َعني  َيياَء َر ا َعيين  َأي 
يَر الَيياه يينع  ايي ا   َيَقياَل َرسنيولن ال َي اْلُمَتَشـب ُع ِبَمـا لَـْم يـُْعـَ   »: ها جنَنا ل إان  َ َشبَيع تن مان  َدو جا  َتيي 

                                                                                                  
  .9/314  وانظر الفتن: الراوه عن أنَ  عن أ  قلبةالراوه تالد بن مهران احلياء ( .قاإم ذل   و 1)

أل ا  رجص  :وقيم  كأنه من يب ن لعول الوطء   و و من ثاب يثوب  يقال ليفنثى ول يكر   بو  و رم له الوطء الثيت من (2)
 .بغري الوجه اليه كانت ع يه من احلياء
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ِْ ثـَْوَبْي ُزورن    .5219.رواه الب اره: . «َكاَلِب

َرةِ  -81  بَاب: اْلََّيـْ

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1252 ــْأِتَي »أَنَييهن قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــَرُة الل ــِه َأْن َي ــاُر  َوَغيـْ ِإن  الل ــَه يـَََّ
 .  5223.رواه الب اره:  .«الل هُ  اْلُمْؤِمُن َما َحر مَ 

ييٍر  -1259 َيياَء بان ييتا َأ ا َبك  ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َأي  َر ضا  َر ا ييرن َوَمييا لَييهن يفا األ  :  َيييَبَوَج ا الب بَييي  قَالَييت 
يين  َميياٍل َوَك َ   نيييو  ييينٍ ما ييَر نَا ا ٍء َتيي  ٍك  َوَك َشيي  

يييها  َ كنن ييتن أَع  اييفن  يَ  (1) ييَر  َيَرسا ييَتقا  ال َمييياَء  َوَتيي  َرَسيييهن َوَأس 
ييرادن  َوَأت 
ييَوَق  (2) َن َرييارا  وَكنييَن ناس  يين  األ  باييبن  وََكيياَن َ  باييبن َجييارَاتل يا ما يينن َأت  سا يينن  وملَ  َأكنيين  أن   َتر بَييهن َوأَع جا

يين  أَر ضا  ٍا  وَكنن ييتن أَني قنييمن النَيييَود ما ييد  الييب بَيري ا الَيييتا أَق  ََعييهن  يبا
يي د  ها َرسنييولن ال َيي (3) ييَ  ما يي   َو ا َع َييى رَأ سا

َع َيييى ثين نثَييي    َير َسيييٍ  
ًمييي (4) ئ يييتن يَيو  ييي    َيَ قاييييتن َرسنيييوَل ال َيييها  اَ جا ييين   َوالنَييييَود َع َيييى رَأ سا َوَمَعيييهن نَيَفيييرل ما

َ قَاَل:  َن َرارا  َ َدَعايا مثن «ِإْخ ِإخْ »األ 
ي (5) يَيي تن أَن  َأسا يَتي  ما َي ا َت  َفيهن   َاس  رَي َميَص الردَجيالا  َوذََكير تن لاَيي 

َر َييهن  ييَر َوَتيي  ئ ييتن   َيَعييَرَم َرسنييولن ال َييها  -وََكيياَن أَت يَيييَر النَيياسا  -الب بَييي  يَيي تن َ َمَهييى  َ جا ييَتي  َأيد قَييد  اس 
: َلقايَيي ا َرسنييولن ال َييها  ييَر  َيقن  ييتن يين  أَ  الب بَييي  يي  النَيييَود َوَمَعييهن نَيَفييرل ما َر َكييَت َوَع َييى رَأ سا ييَياباها   َأَنَيياَخ ألا يب 

يين  رنكنوبايي ا َمَعيي َر َييَ    َيَقيياَل: َوال َييها حلََم  نيي ا النَيييَود َكيياَن َأَشييَد َع َييَ  ما ن ييهن َوَعَر  ييتن َتيي  يَيي تن ما ييَتي  هن   َاس 
َياَسيييَة ال   فايييي ا سا َيييالاٍ  َ ك  يييٍر بَيع يييَد َذلايييَ  خبا : َ يييَن أَر َسيييَم إاَيَ أَبنيييو َبك  . قَالَيييت  .رواه َفيييَرسا  َ َكَأَ َيييا أَع تَيَقييي ا

  .5224الب اره: 

َرِة الن َساِء َوَوْجِدِهن   -88  بَاب: َغيـْ

َهياَعين  َعاإاَشييَة  -1261 ييَ  اهللن َعني  : قَيياَل يا َرسنيولن ال َييها  َر ا َِا ُكْنــِإ »: قَالَييت  َْعلَــُم ِإ ِإن ــي ََ

                                                                                                  
 .وييت اإلبم نوا ن لنهيها الاء باستقاإها ويببها إياه(  و اعمم اليه يسقى ع يه الاء) (1)
 .للوه :تربه أهو  . و تياطة اع ول (2)
 .الرال تا اليت أ رلت له من الوات  أ يا ا (3)
 .أيب ه الش ء الواسص وي  ق ع ى مقدار ثلثة أميال (4)
 .ك مة  قال ل جمم ليرك (5)
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ــي  غَ  ــِإ َعَل َِا ُكْن يين  أَي ييَن  َيع ييرامن َذلاييَ    َيَقيياَل:  «ْضــَبىَعن ــي رَاِضــَيًة  َوِإ : ما :  َيقن  ييتن َِا  »قَالَييت  ــا ِإ َأم 
َِا ُكْنــِإ َعلَــي  َغْضــَبى  قـُْلــِإ: َل َوَرب   ُكْنـِإ َعن ــي رَاِضــَيًة  فَِ ن ــِك تـَُقــولِيَن: َل َوَرب  ُمَحم ـدن  َوِإ

: َأَجم  َوالَ ها يَا َرسن  «ِإبـَْراِهيمَ  : قين  تن   .5228.رواه الب اره: وَل الَ ها  َما أَ  جنرن إاَك اي ََ . قَاَلت 

ُِو َمْحَرمن  َوالدعُخوُل َعَلى  -88 بَاب: َل َيْخُلَون  رَُجلس بِاْمَرَأةن ِإل  
 اْلُمَِّيَبةِ 

ٍر  -1261 بَيَة ب ينا َعياما  «لَـى الن َسـاءِ ِإيـ اُكْم َوالـدعُخوَل عَ »قَياَل:  : أََن َرسنيوَل ال َيها َعن  عنق 
ييَو  م  َن َرييارا: يَييا َرسنييوَل ال َييها  أَ َيرَأَي ييَت احلَ  يين  األ   َيَقيياَل َرجنييمل ما
.رواه الب يياره:  .«اْلَحْمــُو اْلَمــْوتُ »قَيياَل:  (1)

5232.  

َعتَـَها ِلَزْوِجَها -84  بَاب: َل تـَُباِشْر اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة فـَتَـنـْ

ييييعنوٍل َعيييين  َعب ييييدا ال َييييها ب يييينا مَ  -1268 َل تـَُباِشــــُر اْلَمــــْرَأُة اْلَمــــْرَأَة »: قَيييياَل: قَيييياَل النَييييخا   س 
َها َعتَـَها ِلَزْوِجَها َكأَن ُه يـَْنظُُر ِإلَيـْ   .5245.رواه الب اره: . «فـَتَـنـْ

 
 

َِا َأطَاَل اْلََّْيَبَة  َمَخاَفَة َأْن يـََتَخو نـَُهْم  بَاب: َل َيْطُرْ  َأْهَلُه لَْياًل  -85 ِإ
َْ َعثـََراِتِهمْ   َأْو يـَْلَتِم

يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  -1268 َِا َأطَـــاَل »: َعييين  َجيييابارا ب ييينا َعب يييدا ال َيييها َر ا ِإ
  .5244.رواه الب اره:  .«َأَحدُُكْم اْلََّْيَبَة َفاَل َيْطُرْ  َأْهَلُه لَْياًل 

                                                                                                  
  واأليبييهار ميين قبييم البوجيية  األمحيياء مين قبييم الييبو  :قييال األيبييمع    سيره يف مسيي حل بأنييه أتييو الييبو  ومييا أشيبهه ميين أقاربييه (1)

 .األيبهار يقص ع يهما مجيًعا :القاي وقال أبو ع  
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 بَاب: طََلِب اْلَوَلدِ  -86

َ : هن َوَعننيي -1264 ــْياًل »قَيياَل:  أََن النَييخا ــَإ َل َِا َدَخْل ــْدُخْل َعَلــى َأْهِلــَك  َحت ــى ِإ   َفــاَل َت
(2)َوَتْمَتِشَ  الش ِعثَةُ  (1)َتْسَتِحد  اْلُمَِّيَبةُ 

  .5246.رواه الب اره: . «

 
 
 
 
 
 
 

 
(67) 

 ِكَتاب الط اَل ِ 
 بَاب: قـَْوُل الل ِه تـََعاَلى: -1

                                                                                                  
وعييير   واليييرال إدالييية الشيييعر عنهيييا  والغيبييية الييييت تييياب عنهيييا دوجهيييا   سيييتعمم احلدييييدق و ييي  الوسيييى :أه « سيييتيد» :قوليييه) (1)

  (.واهلل أع حل  وليَ يف ذل  منص إدالته بغري الوسى  باكستيدال ألنه الغالت استعماله يف إدالة الشعر
 .م بدق الشعر :مرأق شعثاء وشعثة أها :يقال (2)
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َِا طَل ْقُتْم الن َساَء َفطَل ُقوُهن  ِلِعد ِتِهن  َوَأْحُصوا يَا أَيـعَها ا لن ِبيع ِإ
  1.ال لا: اْلِعد ةَ 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعين  َعب ييدا ال َيها ب يينا عنَميَر  -1265 ييدا َر ا ييَ  َ ياإاةل  َع َييى َعه  رَأَ َيهن َو ا : أَنَيهن طَ َييَق ام 
ُمــْرُه »: َعين  َذلاييَ    َيَقياَل َرسنييولن ال َيها  ب يينن اخلَ  َيابا َرسنيوَل ال َييها    َ َسييَأَل عنَميرن َرسنيولا ال َيها 

 فـَْليـَُراِجْعَهــا  ثُــم  لُِيْمِســْكَها َحت ــى َتْطُهــَر  ثُــم  َتِحــيَ  ثُــم  َتْطُهــَر  ثُــم  ِإْن َشــاَء َأْمَســَك بـَْعــُد  َوِإنْ 
ْ   فَِتْلَك ا ُة ال ِتي َأَمَر الل ُه َأْن ُتطَل َق َلَها الن َساءُ َشاَء طَل َق قـَْبَل َأْن يََم   .5251.رواه الب اره:  «ْلِعد 

َِا طُل َقْإ اْلَحاِئُ  تـَْعَتدع ِبَذِلَك الط اَل ِ  -8  بَاب: ِإ

َبت  َعَ َ  باَت   ايَقٍة.  َوَعننهن  -1266   .5253.رواه الب اره: قَاَل:  نسا

 َهْل يـَُواِجُه الر ُجُل اْمَرأَتَُه بِالط اَلِ  بَاب: َمْن طَل َق  وَ  -8

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -1267 ييَ  اهللن َعني  َييو نا َر ا َوَلنَييا  َلَمييا أنل تا َييت  َع َييى َرسنييولا ال َييها  : أََن ابي نَييَة اع 
ن ييَ    َيَقيياَل َ َييا:  : أَعنييوذن باال َييها ما َهييا  قَالَييت  ني  ــْد ُعــْذِت بَِعِظــيمن  الْ »ما .رواه الب يياره: . «َحِقــي بَِأْهِلــكِ َلَق

5254.    

َهبِـــي نـَْفَســـِك »: : أَنَيييهن أنل تا َيييت  َعَ ي يييها   َيَقييياَل النَيييخا  ويفا راَوايَيييٍة َعييين  َأ ا أنَسيييي ٍد  -1262
َسييَها لا س ييوَقةا  «لِــي : َوَ ييم   َيَهييتن ال َم اَكييةن نَيف  قَالَييت 

َود بايَييداها َيَهييصن يَييدَ  (1) ييكنَن  قَيياَل:  َييَأ   َهييا لاَتس  هن َعَ يي 
ن َ    َيَقياَل:  : أَعنوذن باالَ ها ما ِن » َيَقاَلت  نَيا  َيَقياَل:  «َقْد ُعْذِت ِبَمَعا َ َتيرََ  َعَ يي  ْيدن  اْكُسـَها يَـا َأبَـا ُأَسـ»مثن

  .5255.رواه الب اره:  .«َوَأْلِحْقَها بَِأْهِلَها (2)رَازِِقي تَـْينِ 

 َ  الث اَلثبَاب: َمْن َجو ز الط اَل  -4

                                                                                                  
يقيال ل وا يد مين الرعيية واعميص  قييم  يحل ذلي  ألن ال ي  يسيوقهحل  يسياقون إلييه ويرير هحل  -بهحل الس  الهم ية-السوقة )( 1)

 (.ع ى مراله  وأما أ م السوا  الوا د منهحل سوق 
 .ش ءالرادق  الهعيف من كم  :وقيم  من كتان أبية ويف ال ون درقة :أه (2)
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َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -1269 يييَ  اهللن َعني  يييرَأََق را َاَعيييَة ال قنَرظاييي د َجييياَءت  إاَن َرسنيييولا ال َيييها َر ا  : أََن ام 
: يَا َرسنوَل الَ ها  إاَن را َاَعَة طََ َق ا  َيَبتَ   َيَقاَلت 
َن اليب بَيري ا َطَلقا   َوإايد َنَكي تن بَيع يَدهن َعب يَد اليَرمح َنا ب ي (1)

بَةا  ث من ا  ند  ال قنَرظاَ   َوإاَ َا َمَعهن ما
َلَعل ِك تُرِيِديَن َأْن تـَْرِجِعي ِإلَـى رِفَاَعـَة  َل  »: قَاَل َرسنولن الَ ها  (2)

َلَتكِ  َلَتهُ  َحت ى يَُذوَ  ُعَسيـْ َوَتُذوِقي ُعَسيـْ
(3)

  .5265.رواه الب اره:  .«

  1.التيرمي: َما َأَحل  الل ُه َلكَ  ِلَم ُتَحر مُ  :بَاب -5

َهياَوَعنينَها  -1271 يَ  اهللن َعني  : َكياَن َرسنيولن ال َيها  َر ا َ  يَواَء  وََكياَن إاَذا  قَالَيت  حينايت  ال َعَسيَم َواحل 
َرييي يييَدا نَن   َيييَدَتَم َع َيييى َ ف  ييين  إا   ننو ما يييرا َلَتيييَم َع َيييى ناَسييياإاها   َييَيييد  ييين  ال َعر  َة بان يييتا عنَميييَر  ان َريييَرَم ما
ييَدت  َ َييا ا : أَ   َن  َ غايير تن َ َسييأَل تن َعيين  َذلاييَ   َ قايييَم يا ثَيييَر َمييا َكيياَن حَي تَييبا ََ َأك  َتَب َهييا  َييا   يين  قَيو ما ييرَأَقل ما م 

عنَكةً 
(4)  َ تَياَلَن لَيهن  مان  َعَسٍم  َ َسَقت  الَنخا : أََميا َوال َيها لََني  ن هن َشر بًَة   َيقن  يتن َلَق بان يتا ما    َيقن  يتن لاَسيو 

: َأَك  يَت َمغَيا ارَي  ن ي ا  َيقنيويا ننو مان  ا   َإاَذا َلنَا ما َعَة: إانَهن َسَيد  َدم 
: َك   َيقنيويا لَيهن:  (5)  َإانَيهن َسييَيقنولن لَي ا

: َسَقت  ا َ ف َرةن شَ  ن َ    َإانَهن َسيَيقنولن َل ا دن ما ر بََة َعَسٍم   َيقنويا لَيهن: َجَرَسيت  َما َ ياها الردينن اَليتا َأجا
(6) 

حَن  نهن ال عنير  نَط 
َلقن:  َيَوال َيها َميا  نيَو إاَك  (7) :  َيقنيولن َسيو  . قَالَيت  َوَسيأَقنولن َذلاي ا  َوقنيويا أَن يتا يَيا يَبيفاَيةن َذاكا

َيا أََمير  ا ا بايها  َلقن: يَيا  ا َيَرقًي أَن  قَاَ  َعَ ى ال َبابا   ََأَرل تن أَن  أنبَالايَيهن  ا َهيا قَالَيت  لَيهن َسيو  ني  ن ي ا   َيَ َميا َلنَيا ما ما
ن ييَ   قَييياَل:  «َل »َرسنييوَل ال َيييها  َأَك  يييَت َمغَيييا ارَي  قَييياَل:  يييدن ما : َ َميييا َ يييياها اليييردينن الَييييتا َأجا َســـَقْتِني »قَالَيييت 

                                                                                                  
أو بوقيوع الثالثية الييت  ي  آتير ثيل    و و أعحل من أن يكون بيالثل  جمموعية  والرال به ق ص العرمة  البت  عىن الق ص) (1)

 (.   يقات
مييأتوذ ميين  ييدب العيي  و ييو شييعر اعفيين  وأرالت أن ذكييره يشييبه ا دبيية يف اكسييرتتاء    ييو طييرم الثييوب اليييه مل ينسييج)( 2)

 (.وعد  اكنتشار
 يو  :وقييم  والتأنييج لغية يف العسيم  والتريغري ل تق ييم إشيارق إن أن الق ييم منيه جييبهء     كناية عن ليق اعمياعالعسي ة:  (3)

 .إشارق إي ق عة منه وليَ الرال بعة ال  ألن اإلنبال ك يشرتط
 .قربة يبغريق (4)
 .وقو و ش ء يشبه الرم  يكون يف أيبم الرمج  يه  ل  مجص مغفور :قيم (5)
 .رعت :أه (6)
 . و شجر ال  ن وله يبم  يقال له مغا ري راإيته كريهة (7)
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: َجَرَسييت  حَن  نييهن ال عنيير  نطَ  «َحْفَصــُة َشــْربََة َعَســلن     َيَ َمييا َلاَر إاَيَ قين  ييتن لَييهن حَن ييَو َذلاييَ    َيَ َمييا َلاَر  َيَقالَييت 
ن يهن  يقايَ  ما : يَيا َرسنيوَل ال َيها  َأَك َأس  ث َم َذلاَ    َيَ َما َلاَر إاَن َ ف َرَة قَالَيت    قَياَل: إاَن يَبفاَيَة قَاَلت  َلهن ما

ـــي ِفيـــهِ » َلقن: َوا «َل َحاَجـــَة ِل :  َيقنيييولن َسيييو  . قَالَيييت  يييكنيتا نَييياهن  قين  يييتن َ َيييا: اس  .رواه الب ييياره: ل َيييها َلَقيييد  َ َرم 
5268.  

  اإِلْغاَلِ  َواْلُكْرِه َوالس ْكَراِن َواْلَمْجُنوِن َوَأْمرِِهَما يالط اَلِ  فِ  :باب
 الط اَلِ  َوالش ْرِ  َوَغْيرِهِ  يَواْلَََّلِ  َوالن ْسَياِن فِ 

ييَ حَل أَ َييى  َرجنييًل أََن  : ن  َجييابارٍ .َعيي (115) يين  َأس  دا  َيَقييالَ   النَييخَ ما ييجا ييَو سا ال َمس  إانَييهن قَييد   :َو  
يقدها الَيياد أَع يَرضَ  يها أَر بَيَص َشيَهاَلاٍت   َيَدَعاهن  َيَقيالَ   َدََن.  ََأع َرَض َعن هن   َيتَيَنَيى لاشا  :َ َشيهاَد َع َيى نَيف سا

ذ َلَقت يهن احل اَجيارَقن نَيَعحل .  َيَأَمَر بايها أَن  يينير َجحَل باال منَريَ ى   َيَ َميا أَ  :لَ قَا .« َهْل ُأْحِصْنإَ   َهْل ِبَك ُجُنونس »
مَجَبَ 
رَقا  َيقنتامَ  (1)   .5275.رواه الب اره:  . َ َن أنل راَك بااحلَ 

 اْلُخْلِع وََكْيَف الط اَلُ  ِفيِه  :بَاب -6

ييَ  اهللن َعني هنَميا َعينا اب يينا  -1271 َ َعبَيياٍس َر ا ٍَ أَ َييت  النَييخا ييرَأََق ثَاباييتا ب يينا قَييي  :  : أََن ام   َيَقالَييت 
ٍَ  َمييييا أَع تاييييتن َعَ ي ييييها يفا تن نييييٍق َوَك لايييييٍن  يَييييا َرسنييييوَل ال َييييها  ثَاباييييتن ب يييينن قَيييييي 
ييييَر يفا  (2) ييييرَهن ال كنف  َوَلكايييي د َأك 

.  َيَقييياَل َرسنيييولن ال َيييها  يييَل ا س  ـــُرد يَن َعَلْيـــهِ »: اإل ا : نَيَعيييحل   قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  «َحِديَقَتـــُه  َأتـَ : قَالَيييت 
  .5273.رواه الب اره:  .«اقْـَبْل اْلَحِديَقَة َوطَل ْقَها َتْطِليَقةً »

َِ َبرِيَرةَ  بَاب: َشَفاَعِة الن ِبي   -7  ِفي َزْو

  َكيَأيد أَن ظنيرن إالَي يها َي نيومن َت  َفَهييا يينَقيالن لَيهن منغاييجل  ا: أََن َدو َ  بَراييرََق َكياَن َعب يدً َوَعننيهن  -1278
يمن َعَ ى حلا َيتاها   َيَقاَل الَنخا   يَا َعب اُ،  َأَل تـَْعَجُب ِمْن ُحب  ُمَِّيـثن »لاعبَياٍس:  يَيب كا  َولنمنوعنهن َ سا

ــ ــَرَة ُمَِّيًث ــْن بـَُّْــِ  بَرِي ــَرَة  َوِم ــْو رَاَجعْ »:  َيَقيياَل النَييخا   «؟ابَرِي ــهِ َل : يَييا َرسنييوَل ال َييها   َييأ منرنيا   «ِت قَالَييت 

                                                                                                  
 .وثت وعدا وأسرع :أه( 1)
 ( .5275. )رواه الب اره: كَ أنطايقنهن  َوَلكا د ( .َودَاَل يفا راَوايٍَة: 2)
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: َك َ اَجَة يا  ايها.  .«ِإن َما َأنَا َأْشَفعُ »قَاَل:    .5283.رواه الب اره: قَاَلت 

 بَاب: الل َعانِ  -2

ٍم ب يينا َسييع ٍد الَسيياعاداهد  -1278 ــيِم َأنَــا وََكاِفــُل اْليَ » قَيياَل: قَيياَل: َرسنييولن ال َييها  َعيين  َسييه  ِت
نَيهنَما شيئً «ِفي اْلَجن ِة َهَكَذا َ ى  َو َيرََ  بَييي    .5354.رواه الب اره: . ا. َوَأَشاَر باالَسَبابَةا َوال ونس 

َِا َعر َ  بِنَـْفِي اْلَوَلدِ  -9  بَاب: ِإ

َ  : أََن رجيييًل َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1274 ونلايييَد يا تنيييَل ل   َيَقييياَل: يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  أَ َيييى النَيييخا
َولن  َأس 
َهـْل ِفيَهـا »قَياَل: محن يرل  قَياَل:  «َمـا َأْلَوانـَُهـا »قَاَل: نَيَعحل   قَياَل:  «َهْل َلَك ِمْن ِإِبلن » َيَقاَل:  (1)

؟ِمــْن َأْوَر َ 
(2)

َِلِــكَ »قَيياَل: نَيَعييحل   قَيياَل:  « ابـَْنــَك َهــَذا فـََلَعــل  »قَيياَل: َلَع َييهن نَيَبَعييهن عايير ال  قَيياَل:  «؟فَــأَن ى 
  .5355.رواه الب اره:  .«نـََزَعُه ِعْر س 

َماِم لِْلُمَتاَلِعنَـْيِن:  -11 ِِبس فـََهْل ِمْنُكَما »بَاب: قـَْوِل اإْلِ ِإن  َأَحدَُكَما  َكا
  «تَاِئبس 

يييييَ  اهللن َعني هنَمييييياَعييييينا اب ييييينا عنَميييييَر  -1275 ا قَييييياَل: قَييييياَل النَيييييخا   َر ا   يفا َ يييييدايجا ال منَتَلعانَيييييي  
ا:  َها»لا  منَتَلعانَي   ِِبس  َل َسِبيَل َلَك َعَليـْ َل »قَياَل: َميايا  قَياَل:  «ِحَسابُُكَما َعَلى الل ِه  َأَحدُُكَما َكا

َها فـَُهَو ِبَما اْسَتْحَلْلَإ ِمْن فـَْرِجَها َهـا  (3) َماَل َلَك  ِإْن ُكْنَإ َصَدْقَإ َعَليـْ َوِإْن ُكْنـَإ َكـَذْبَإ َعَليـْ
  .5312.رواه الب اره:  .«َذاَ  َأبـَْعُد َلكَ فَ 

ََْحَماِل َأَجُلُهن  َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهن   :باب   4.ال لا: َوُأوَلُت ا
يييَورا ب ييينا َح َرَميييَة .( 116) َهيييا  باَ يَييياٍل  َعييينا ال ماس  َيَة ننفاَسيييت  بَيع يييَد َو َييياقا َدو جا يييَ ما َعَة اأَلس  أََن سنيييبَييي 

                                                                                                  
 ( .7314. )الب اره: أَن َكر  نهن  َوإايد .دَاَل  نا يفا راَوايٍَة: ( 1)
 .اليت  هرب إي لون الرمال :األلوان يف اإلبم من ةالورق (2)
َا».َويفا راَوايٍَة: ( 3)  ( .5311. )رواه الب اره: « َيَقد  َلَت  َت تا
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َتأ َذنَيت هن أَن   َين كاَن   ََأذاَن َ َا   َيَنَكَيت    خَ النَ َ َجاَءتا  . 5325.رواه الب اره:  .  َاس 

 بَاب: اْلُكْحِل لِْلَحاد ةِ  -11

َهيياَعيين  أن د َسييَ َمَة  -1276 ييَ  اهللن َعني  َهييا   َييأَ َيو ا َر ا نَييي  ييرَأًَق  ينييونيفَد َدو جنَهييا  َ َ شنييوا َع َييى َعيي  : أََن ام 
ييما   َيَقيياَل:  ال َييها  َرسنييولَ  ييَتأ َذننوهن يفا ال كني  ــْل  قَــْد َكانَــْإ ِإْحــَداُكن  َتْمُكــُث ِفــي َشــر  » َاس  َل َتَكح 

ــاأَو   - (1)َأْحاَلِســَها ــَرةن  - َشــر  بـَْيِتَه ــْإ بِبَـَع ــر  َكْلــبس رََم َِا َكــاَن َحــْولس َفَم ــِ  َف
ــاَل َحت ــى َتْمِضــَي  (2) َف

  . 5338.رواه الب اره:  .«َعْشرس َأْربـََعُة َأْشُهرن وَ 

 
 
 
 
 
 
(62) 

 اتِ ِكَتاب النـ َفقَ 
َْهلِ  باب: -1  َفْضُل النـ َفَقِة َعَلى اَْ

َن َراراهد  -1277 عنوٍل األ  د َعن  َأ ا َمس  َِا َأنـَْفـَق اْلُمْسـِلُم نـََفَقـًة َعلَـى »قَياَل:    َعن  الَنخا ِإ

                                                                                                  
 .و و الكساء وحنوه جيعم ع ى البعري تت القتت -بالكسر-مجص   َ   ثياتا :أه (1)
 .البعرق وا دق البعر و و رو  اعمال (2)
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  .5351.رواه الب اره:  (1).«ْإ َلُه َصَدَقةً َأْهِلِه  َوُهَو َيْحَتِسبـَُها  َكانَ 
َْرَمَلـــةِ »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1272 َْ ـــاِعي َعَلـــى ا َواْلِمْســـِكيِن    (2)الس 

  .5353.رواه الب اره: . «َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل الل ِه  َأْو اْلَقائِِم الل ْيَل الص ائِِم النـ َهارَ 

ِْ نـََفَقِة الر ُجِل ُقوَت َسَنةن َعَلى َأْهِلِه  وََكْيَف نـََفَقاُت  -8 بَاب: َحْب
 اْلِعَياِل 

َ َعن  عنَمَر  -1279 َ   ايها قنيوَت َسيَنتاهاحل .   : أََن الَنخا َن ألا َكاَن يَبايصن خَن َم َب ا الَنهاريا  َوحَي يبا
  .5357.رواه الب اره: 

 
 
 
 
 
(69) 
َْطِعَمةِ  ِكَتاب  اَْ

.البقرق: اْلية ُكُلوا ِمْن طَي َباِت َما َرزَقْـَناُكمْ  :قـَْوِل الل ِه تـََعاَلىباب: -1
57  172.  

                                                                                                  
  .51ررق يف ال ترر  وقد  قد  يف كتاب اإل ان/ باب: ما جاء أن األعمال بالنية/  : . يا من األ اليج الك (1)
 .أه العامم ع يها :الساع  ع ى األرم ةو  .وقد ي  ق ع ى ا تاجة  ختتص  ن مات دوجها :وقيم  اليت ك دو   ا :األرم ة (2)
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ييييييدل َشييييييدايدل   َيَ قايييييييتن عنَمييييييَر ب ييييييَن اخلَ  َييييييابا   َعيييييين  َأ ا  نَريي ييييييرََق  -1221 قَيييييياَل: َأيَبيييييياَب ا َجه 
رَأ  نهن آيًَة مان  كاَتابا الَ ها  تَيق  ين   َاس  ها  ما َر بَعايٍد  َ َ يَرر تن لايَوج    َ َدَتَم َلارَهن َو َيَتَيَها َعَ َ   َ َمَشي تن َتيي 

دا َواع نوعا   َإاَذا َرسنولن ال َيها  ه  ي    َيَقياَل:  اعَ  : لَبَيي يَ  َرسنيوَل  «يَـا َأبَـا ُهَريـْـَرةَ »قَياإاحلل َع َيى رَأ سا  َيقن  يتن
َ  الَ ها َوَسع َدي َ    ََأَتَي  بايَيداه  َأَقَياَم ا َوَعيَرَم الَيياه  ا   َيان  ََ َق  ا إاَن َر   ايها   َيَأَمَر يا باعني

ين   (1) ما
َ قَاَل:  ن هن  مثن َ قَياَل:  «ُعْد يَا َأبَا ِهـرِ »َلنَبٍ َ َشراب تن ما تن َ َشيراب تن  مثن تن َ َشيراب تن  َ يَن  «عُـدْ » َيعنيد   َيعنيد 

تَيَود َب   ا َ َري اَر َكال قايد  ا اس 
يراه  َوقين  يتن لَيهن:  (2) ين  أَم  قَياَل:  َيَ قاييتن عنَميَر  َوذََكير تن لَيهن الَيياه َكياَن ما

يَييَة  َوأَلَنَييا أَقي ييرَ  رَأ  نَ  اآل  ييتَيق  ن ييَ  يَييا عنَمييرن  َوال َييها َلَقييد  اس  ن ييَ .  َيييَوَن ال َييهن َذلاييَ  َميين  َكيياَن َأَ ييَق باييها ما أن َ َييا ما
. قَييياَل عنَمييي ث يييمن محن يييرا الييينَيَعحلا يييوَن يا ما ييين  أَن  َيكن يييوَن أَل َت  تنيييَ  َأَ يييت  إاَيَ ما : َوال َيييها أَلَن  َأكن .رواه الب ييياره: رن
5375.  

َْكِل بِاْلَيِمينِ  -8 َْ  بَاب: الت ْسِمَيِة َعَلى الط َعاِم َوا

ييرا َرسنييولا ال َييها  اقَيياَل: كنن ييتن تنَلًميي َعيين  عنَمييَر ب يينا َأ ا َسييَ َمَة  -1221   وََكانَييت  يفا َ ج 
َفةا  يَييداه َ  اييي ن يفا الَرييي 
يَــا غُــاَلُم َســم  الل ــَه  وَُكــْل بَِيِميِنــَك  وَُكــْل »:  َيَقيياَل يا َرسنييولن ال َييها  (3)

َ َما دَاَلت   ا  َ  طاع َميتا  «ِمم ا يَِليكَ 
  .5376.رواه الب اره: بَيع دن.  (4)

 َكَل َحت ى َشِبعَ بَاب: َمْن أَ  -8

َهاَعن  َعاإاَشَة  -1228 َ  اهللن َعني  :  ينونيفَد النَيخا   َر ا يرا  قَاَلت  يَوَلي نا: الَتم  َس  ين  األ  يَ  َشيباع َنا ما  ا
  .5383.رواه الب اره: َوال َماءا. 

َْكِل َعَلى اْلِخَواِن َوالسعْفَرةِ  -4  بَاب: اْلُخْبِز اْلُمَرق ِق  َواَْ

                                                                                                  
 . و القد  الكبري (1)
 .السهحل اليه ك ري   يه و  (2)
 .   أيبغر :وقيم  القرعة :أه (3)
 .يبفة أك   :أه (4)
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1228-  ٍَ ييبً  قَيياَل: َمييا َأَكييَم النَييخا   َعيين  أَنَيي ييمنوطَةً اقَيًقييمنرَ  اتنبي    َوَك َشيياًق َمس 
َ ييَن َلقاييَ   (1)

  .5385.رواه الب اره: الَ َه. 

َ  -يفا راَوايَييٍة  - َوَعننييهن  -1224 ييتن النَييخا رنَجةٍ  قَيياَل: َمييا َع ام  َأَكييَم َع َييى سنييك 
قَييط   َوَك  (2)

َوانٍ منَرَققل قَ  تنباَب َلهن    .5386.رواه الب اره: َقط .  (3)ط   َوَك َأَكَم َعَ ى تا

نَـْينِ  -5  بَاب: طََعاُم اْلَواِحِد َيْكِفي اِلثـْ

ــِة  »: أَنَييهن قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1225 ــاِفي الث اَلَث ــْيِن َك ــاُم اِلثـْنَـ طََع
َْربـََعةِ َوطََعاُم الث اَل  َْ   .5392.رواه الب اره:  .«ثَِة َكاِفي ا

 َواِحدن  بَاب: اْلُمْؤِمُن يَْأُكُل ِفي ِمعىً  -6

يَ  اهللن َعني هنَميا:َعنا اب ينا عنَميَر  -1226 يكاٍ  يَأ كنيمن َمَعيهن   َر ا أَنَيهن َكياَن َك يَأ كنيمن َ يَن يينيؤ َ ى  ااس 
ًميي َ يَيو  ييها:اهن  ََأَكييَم كثييريً باَرجييٍم يَأ كنييمن َمَعيي ا َييأنِتا َالاما َ  (4)   َيَقيياَل خلا م  َ ييَيا َع َييَ   يَاع ييتن النَييخا تا  َك  نييد 
 : َعِة َأْمَعاءن  (5)ْأُكُل ِفي ِمعىً اْلُمْؤِمُن يَ »يَيقنولن   .5393.رواه الب اره:  .«َواِحد  َواْلَكاِفُر يَْأُكُل ِفي َسبـْ

َْكِل ُمت ِكئً  -7 َْ  ابَاب: ا

َفيَة  َعن   -1227 د  َأ ا جنَييي  َل آُكـُل َوَأنَـا »   َيَقياَل لاَرجنيٍم عان يَدهن: قَياَل: كنن يتن عان يَد النَيخا
  .5399.رواه الب اره:  .«ُمت ِكئس 

 الش َواِء  :باب

                                                                                                  
 .شويت جب د ا :أه (1)
ميا بي  ث ثي   :وقييم  و   يبيام يبغار يؤكم  يها  ومنها الكبري والرغري   الكبريق تمم قدر ست أواا :قال ابن مك )( 2)

  .9/532( .وانظر الفتن: أوقية إن أوقية
  . و الاإدق العدق ليفكم :بكسر أوله و مه (3)
 . يع  نا ص كما يف األيبم.( 4)
 .و و حمم األكم من اإلنسان  واعمص أمعاء وأمعية  بالقرر وجيود الد (5)
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َ  :قَيييالَ   َعييين  َتالايييدا ب ييينا ال َولاييييدا . (117) يييوا   النَيييخ   أنِتا َود إالَي يييها لا ه  باَهيييت  َمش  يييمَ    َيييَأ     َيأ كن
َسييَ  يَييَدهن   َيَقيياَل َتالاييدل  :َ قايييَم لَييهن  ُه لَ َيُكــوُن بِــَأْرِ  َل  َوَلِكن ــ» :قَييالَ   َأَ ييرَا ل  نييوَ  :إانَييهن َ ييت؟   ََأم 
  .5455.رواه الب اره:  (1) .يَين ظنرن   ََأَكَم َتالادل َوَرسنولن الَ ها  .«َأَعافُهُ  ي  فََأِجُدنِ يقـَْومِ 

 اطََعامً  َعاَب الن ِبيع بَاب: َما  -2

يتَيَهاهن َأكَ  اطََعاًمي قَياَل: َميا َعياَب النَيخا   َعن  َأ ا  نَريي يرََق  -1222  َيهن َوإان  َكراَ يهن قَيط   إان  اش 
 َيرََكهن.
  .5459.رواه الب اره:  (2)

 بَاب: النـ ْفِخ ِفي الش ِعيرِ  -9

ٍم  -1229 أَنَهن قايَم لَيهن: َعن  َسه 
د  (3) قَياَل: َك  قاييَم:  (4)الَنقايَ   َ يم  رَأَيي يتنحل  يفا َدَميانا النَيخا

  َوَلكان  كنَنا نَيني فن نهن. َيَهم  كنن تنحل   َين  ن نوَن الَشعارَي  قَاَل: َك 
  .5415.رواه الب اره:  (5)

 َوَأْصَحابُُه يَْأُكُلونَ  بَاب: َما َكاَن الن ِبيع  -11

ًمي قَياَل: َقَسيحَل النَيخا    نَريي رََق  َعن  َأ ا  -1291 يَياباها َم يرً  ايَيو  َ َأيب     َيَأع َ ى كنيَم إان َسياٍن ابيَي  
يييَدا نَن َ َشيييَفةل  َسيييب َص َمَيييرَاٍت   ََأع  َيييايا َسيييب َص َمَيييرَاٍت إا  
ييين   اييييهاَن َم يييرَقل أَع َجيييَت إاَيَ  (6) َهيييا    َي َيييحل  َيكن ني  ما

َشَدت  يفا َمَهاتا .
  .5411.رواه الب اره:  (7)

يي اَيةل َوَعننييهن  -1291 َ أَي ييدايهاحل  َشيياقل َمر  ٍ  بيَيي   : أَنَييهن َمييَر باَقييو 
 َييَدَعو هن   َييَأىَب أَن  يَأ كنييَم َوقَيياَل:  (8)

                                                                                                  
َ  اهللن َعني هنَما  ويف  يا احلديج ديالق ع ى  قد  .( 1)  .وقد  قد  من  ديج ابن عباس َر ا
  . :  /1493. يا من األ اليج الكررق  وقد  قد  يف الناقت/ باب: يبفة النخ  (2)
ثقييية عابيييد مييين   ميييون األسيييول بييين سيييفيان  سييي مة بييين لينيييار  أبيييو  ييياد  األعييير  األ يييبر التميييار اليييدي القييياص.والسييياإم  يييو ( 3)

  .(399/ 1) التقريت: النرور. مات يف تل ة  اخلامسة
 (.و و النظيف األبية  أه تبب الدقيق احلواره)( 4)
  .5413وأيبيابه يأك ون/  :  يف باب: ما كان النخ .ورواه الب اره بسياا أي من  يا ( 5)
 .و و التمر اليابَ  وا دق احلشف (6)
 (.ومراله أ ا كانت  يها قوق عند مهغها   ال مهغه  ا كالع    أو  و اله  نفسه   و ما  ه )( 7)
 .مشوية :أه (8)
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َبص  مان  تنب با الَشعاريا.  َترََ  َرسنولن الَ ها  ني َيا وملَ  َيش    .5414.رواه الب اره: مان  الد 

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -1298 ييَ  اهللن َعني  : َمييا َشييباَص آلن حمنََمييٍد  َر ا يين   قَالَييت  منن ييين قَييداَ  ال َمداينَييَة  ما
  .5416.رواه الب اره: َ َن قنباَة.  (1) اطََعا ا ال بينرد َثَلَ  لََياٍل  اَباعً 

 بَاب: التـ ْلِبيَنةِ  -11

َهييياَوَعنينَهيييا  -1298 يييَ  اهللن َعني  د   دَ َر ا ييين  أَ   اَهيييا  و  ا النَيييخا : أَنَيَهيييا َكانَيييت  إاَذا َمييياَت ال َميديييتن ما
َ َهييا َوَتايَبييتَيَها  أََمييَرت  بابينر َمييةٍ  َ  َيَفييرَق َن إاَك أَ   َتَمَص لاييَيلاَ  الندَسيياءن  مثن  َيياج 
يين   َي  باينَييةٍ  (2) ما

(3)  َ َ  نباَ ييت   مثن
َهييييا   َييييإايد يَاع ييييتن َرسنييييوَل ال َييييها يبنييييناَص ثَرايييييدل َ رنييييَبت  التَي  باينَيييي ني  : كن  ييييَن ما َ قَالَييييت  َهييييا  مثن :  ةن َعَ يي  يَيقنييييولن

  .5417.رواه الب اره:  .«ِلُفَؤاِد اْلَمرِيِ   َتْذَهُب بِبَـْعِ  اْلُحْزنِ  (4)التـ ْلِبيَنُة ُمِجم ةس »

َْكِل ِفي ِإنَاءن ُمَفض  ن  -18  بَاب: اَْ

َ   َعيين   نَييي َفييةَ  -1294 :  قَيياَل: يَاع ييتن النَييخا ََ  »يَيقنييولن يَبا ــد  ــَر َوَل ال َل تـَْلَبُســوا اْلَحرِي
نـَْيا َولَنَـ ا ِفـي َوَل َتْشَربُوا ِفي آنَِيِة الذ َهِب َواْلِفض ِة  َوَل تَْأُكُلوا ِفي ِصَحاِفَها  فَِ نـ َهـا َلُهـْم ِفـي الـدع

  .5426.رواه الب اره:  .«اْْلِخَرةِ 

ْخَوانِهِ  -18  بَاب: الر ُجِل يـََتَكل ُف الط َعاَم إلِِ

َن َريياراهد  -1295 ييعنوٍل األ  َن َرييارا َرجنييمل يينَقيالن لَييهن أَبنييو شنييَعي ٍت   َعين  َأ ا َمس  يين  األ  قَيياَل: َكياَن ما
وََكاَن َلهن تنَل ل حَلَا ل 
يَنص  يا طََعاًمي (5) ََ مَخ َسيٍة   َيَدَعا َرسنيوَل    أَل عنيو َرسنيوَل ال َيها ا َيَقياَل: ايب  َتياما

ََ مَخ َسييٍة   َيتَييباَعهنحل  َرجنييمل   َيَقيياَل النَييخا   ال َييها  ــَذا »: َتيياما َْ َخْمَســةن  َوَه ــاِم ــا َخ ِإن ــَك َدَعْوتـََن

                                                                                                  
 .متوالية يتبص بعهها بعًها :أه (1)
و يي  يف األيبييم التتَ يييق ميين احلجيير العييروم يف احلجيياد   عهييا باييرَا مجالبينر َميية : القاييدر م  ًقييا و (: 1/357.قييال ابيين األثييري ) (2)

  .واليمن
 .ييت بيل  لشببها بال نب يف البياض      ساء كاحلريرق يت ي من لقيق أو من خنالة (3)
 .ةحيمر  :أه (4)
 ( .2581ب اره: . )رواه ال قال لغل  له قراب. و باإص ال يحل  ويف رواية: ( 5)



  

 (651) 

نْـــَإ لَـــُه  َوِإْن ِشـــْئَإ تـَرَْكَتـــهُ  ِِ .رواه الب ييياره: هن. . قَييياَل: بَيييم  أَذان يييتن لَييي«رَُجـــلس قَـــْد تَِبَعَنـــا  فَـــِ ْن ِشـــْئَإ َأ
5434.  

 بَاب: اْلِقث اُء بِالرعَطبِ  -14

يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا الَ ها ب نا َجع َفرا ب نا َأ ا طَالاٍت  -1296 َ  َر ا يَأ كنيمن  قَياَل: رَأَي يتن النَيخا
  .5445.رواه الب اره: الر َطَت باال قاثَاءا. 

 رِ بَاب: الرعَطِب َوالت مْ  -15

َ  اهللن َعني هنَمياَعن  َجابارا ب نا َعب دا الَ ها  -1297 ي افن ا  َر ا قَياَل: َكياَن باال َمداينَيةا يَيهنيولاه؟  وََكياَن ينس 
َر ضن الَيييتا باَ راييييقا رنوَمييَة  َ َجَ َسيييت   َ َ ييَل َعاًمييي (1)يفا َم ييراه إاَن اع ايييَدالا  َييياباٍر األ    َ َجييياَءيا اوََكانَييت  عا

َهييا شيييئً ال   ني  َييَدالا وملَ  َأجنييَد ما َ باييَيلاَ  النَييخا  ايَيهنييولاه  عان ييَد اع  را ييتَين ظارنهن إاَن قَاباييٍم  َييَييأ ىَب   َييأنت    َ َجَع  ييتن َأس 
 :ييَياباها َيب  ــْن اْليَـُهــوِدي  »   َيَقيياَل ألا نَييخا  َ َجيياءنويا يفا خَن  ايي   َ َجَعييَم ال «اْمُشــوا َنْســتَـْنِظْر ِلَجــاِبرن ِم
   يحلا  َك أنن ظايرنهن   َيَ َميا رََأد النَيخا : أَبَيا ال َقاسا َ  ينَك دحلن ال يَيهنولاَه   َييَيقنولن يما  مثن قَياَ  َ  َياَم يفا الَن  

د  َ يَييَده  النَييخا ئ ييتن باَق ايييما رنطَييٍت   َيَوَ ييع تنهن بيَيي   ييتن َ جا َ قَيياَل:  ََأَكييمَ  َجيياَءهن َ َكَ َمييهن  َييَأىَب   َيقنم    مثن
بَير  نيهن   َيَقياَل: «َأيْـَن َعرِيُشـَك يَـا َجـاِبُر » َقَن   «افْـــُرْش لِـي ِفيـهِ »  ََأت  ييتَييي  َ اس  يتنهن   َيَدَتَم  َيَرقَيَد  مثن  َيَفَرش 

َ قَياَ  َ َك َيحَل ال يَيهنيولاَه  َيَأىَب عَ  َهيا  مثن ني  َرد  ََأَكَم ما ئ تنهن باَقب َهٍة أنت   الردطَيابا َ ي يها   َيَقياَ  يفا َ جا
يما  (2) يفا الَن  

َ قَاَل:  ن يهن   «يَا َجاِبُر  ُجد  َواْق ِ »الثَاناَيَة  مثن َهيا َميا َقَهيي تنهن  َوَ َهيَم ما ني  َدالا  َ َجيَدل تن ما  َيَوَقَف يفا اعَ 
 َ ئ تن الَنخا   .5443.رواه الب اره:  .«هِ َأْشَهُد َأن ي َرُسوُل الل  » َيَبَشر  نهن   َيَقاَل:  َ َ َرج تن َ َن جا

 بَاب: اْلَعْجَوةِ  -16

َمـْن َتَصـب َح ُكـل  يـَـْومن َسـْبَع »: قَاَل: قَاَل َرسنيولن ال َيها  َعن  َسع دا ب نا َأ ا َوقَاٍص  -1292
َِِلَك اْليَـْوِم ُسم  َوَل ِسْحرس    .5445.رواه الب اره: . «َتَمَراتن َعْجَوًة  َلْم َيُضر ُه ِفي 

                                                                                                  
 .يبرامها وق ص مثر ا :أه :جدال الن م (1)
 .الن م ذات الرطت :مجص رطبة أه (2)
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ََصاِبِع َوَمص َها قـَْبَل َأْن تُْمَسَح بِاْلِمْنِديلِ  -17  بَاب: َلْعِق اَْ

َ  َعنا اب نا  -1299 َ  اهللن َعني هنَما: أََن الَنخا َِا َأَكـَل َأَحـدُُكْم فَـاَل يَْمَسـْح »قَياَل:  َعَباٍس َر ا ِإ
  .5456.رواه الب اره:  .«يََدُه َحت ى يـَْلَعَقَها َأْو يـُْلِعَقَها

 بَاب: اْلِمْنِديلِ  -12

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َجيييابارا ب ييينا َعب يييدا ال َيييها  -1911 د  َر ا ييين  لَنَيييا  قَييياَل: كننَيييا َدَمييياَن النَيييخا ملَ  َيكن
َمَنالايمن إاَك َأكنَفَنا َوَسَواعاَدنَا َوأَق َداَمَنا.
  .5457رواه الب اره: . (1)

َِا فَـ  -19  َرَغ ِمْن طََعاِمهِ بَاب: َما يـَُقوُل ِإ

َ َعيين  َأ ا أنَماَمييَة  -1911 ــُد لِل ــِه َحْمــدً »َكيياَن إاَذا َر َييَص َماإاَد َييهن قَيياَل:   : أََن النَييخا  (2)ااْلَحْم
َر َمْكِفِي َوَل ُمَود عن َوَل ُمْستَـًَّْنى َعْنُه رَبـ َنا اُمَبارَكً  اطَي بً  اكثيرً    .5458.رواه الب اره: . «ِفيِه  َغيـْ

1918-  َ اْلَحْمُد لِل ـِه الـ ِذي َكَفانَـا »َكاَن إاَذا  َيرََ  مان  طََعاماها قَياَل:   َوَعننهن يفا راَوايٍَة: أََن الَنخا
َر َمْكِفِي َوَل َمْكُفورن  َوَأْرَوانَا َغيـْ
(3)

  .5459.رواه الب اره:  .«

َِا طَِعمْ بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -81 َتِشُروافَِ    53.األ باب: ُتْم فَانـْ

1918-  ٍَ يييأَلن ا َعن يييهن   َعييين  أَنَييي قَييياَل: أَنَيييا أَع  َيييحلن النَييياسا بااحل اَجيييابا  َكييياَن أنَ   ب ييينن َكع يييٍت َيس 
ييَبَن َرسنييولن ال َييها  ييٍ   وََكيياَن  َيَبَوَجَهييا باال َمداينَييةا   َييَدَعا النَيي اَعرنوًسيي َأيب  اَس لا  ََعييا ا باَبيي نَييَت بان ييتا َجي 

ََ َرسنيولن ال َيها  ََ َمَعيهن راَجيالل بَيع يَد َميا قَياَ  ال َقيو  ن  َ يَن قَياَ  َرسنيولن  بَيع َد ار  اَفاعا النَيَهارا  َ َج َي َوَج َي

                                                                                                  
َييارا ا َعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها .ولفظييه يف األيبييم: ( 1) َمييا: َعيين  َسييعايدا ب يينا احل  ييَ  اهللن َعني هن َييا َمَسييتا النَييارن َر ا أَنَييهن َسييأََلهن َعيينا ال ون نييوءا  ا
د  :الَ  َيقَ  َنا َدَماَن الَنخا ث َم َذلاَ  مان  الَ َعا ا إاَك ق ييًل  َك َقد  كن َفنَيا َوَسيَواعاَدنَا   َك عَادن ما نَاهن ملَ  َيكنين  لَنَيا َمَنالاييمن إاَك َأكن  َيإاَذا حَن ينن َوَجيد 

َ ننَر دى َوكَ نَيتَيَوَ أن   َوأَق َداَمَنا   .مثن
( 3284)ظة يف مجيص نس  ال ترر اليت كودِت  ومل أجد ا يف األيبم  و   ثابتة يف روايية عنيد ابين ماجية ثبتت  يه ال ف.( 2)

 . 9/585وانظر الفتن: 
 .تري جميول :أه (3)
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َ ظَيَن أَنَيهنيحل  َتَرجنيوا  َ  الَ ها  يرَقا َعاإاَشيَة  مثن رَجيَص  َيَرَجع يتن َ َمَشى َوَمَشي تن َمَعهن  َ يَن بَي َيَ  بَياَب  نج 
يرَقا َعاإاَشيَة  مثنَ   ظَيَن َمَعهن   َإاَذا  نحل  جن نوسل َمَكانَيهنحل    َيَرَجَص َوَرَجع تن َمَعهن الثَانايَيَة  َ يَن بَي َيَ  بَياَب  نج 

ي نَيهن سا رً أَنَيهنحل  َتَرجنوا   َيَرَجيَص َوَرَجع يتن َمَعيهن   َيإاَذا  نيحل  قَيد  قَيامنوا  َ َهيَرَب بَيي ي ا َوبَييي  . اتي    َوأنن يباَل احل اَجيابن
  .5466.رواه الب اره: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(71) 

 ِكَتاب اْلَعِقيَقةِ 
 بَاب: َتْسِمَيِة اْلَمْوُلوِد َغَداَة يُوَلُد ِلَمْن َلْم يـَُعق  َعْنُه  َوَتْحِنيِكهِ  -1
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َ  َعيييين  َأ ا منوَسييييى  -1914 يحَل  َ َسييييمَ   قَيييياَل: ونلاييييَد يا تنييييَل ل   َأَ َيي ييييتن باييييها النَييييخا اهن إابي ييييرَا ا
َ َيَنَكهن 
رٍَق  َوَلَعا َلهن باال بَيرََكةا  َوَل َيَعهن إاَيَ.  (1)   .5467.رواه الب اره: باَتم 

يييٍر  -1915 َييياَء بان يييتا َأ ا َبك  يييَ  اهللن َعني هنَمييياَ يييدايجن َأي  : أَنَيَهيييا َولَيييَدت  َعب يييَد ال َيييها ب يييَن اليييب بَيري ا. َر ا
يييرَقا. َيَقيييَدَ   يفا َ يييدايجا ا اج 

يييوا بايييها  َيَرً ييي (2) يييوَل قَيييد  اَشيييدايدً  اَوداَل  ننيييا:  َيَفرا ن يييحل  قاييييَم َ نيييحل : إاَن ال يَيهن َنَيهن   ألا
  .5469.رواه الب اره: َسَيَر  كنحل  َ َل ينوَلدن َلكنحل . 

َِك َعْن الص ِبي  ِفي اْلَعِقيَقةِ  -8 َ  بَاب: ِإَماطَِة اَْ

ٍر َعييييين  َسييييي  مَ  -1916 :  قَييييياَل: يَاع يييييتن َرسنيييييوَل ال َيييييها  اَن ب ييييينا َعييييياما َمـــــَع اْلَُّـــــاَلِم »يَيقنيييييولن
َِكافََأْهرِيُقوا َعْنُه َدمً  (3)َعِقيَقةس  َ َْ   .5472.رواه الب اره:  .«  َوَأِميطُوا َعْنُه ا

 بَاب: اْلَفَرعِ  -8

د   َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -1917 ــــ»قَيييياَل:  َعيييين  النَييييخا (5)َوَل َعِتيــــَرةَ  (4)َرعَ َل فـَ
. َوال َفييييرَعن: أََولن «

َكنونَهن لاَ َواتايتاهاحل   َوال َعتاريَقن يفا َرَجٍت.    .5473.رواه الب اره: الندَتا ا  َكاننوا يَي 

(71) 
بَاِئِح َوالص ْيدِ   ِكَتاب الذ 

 بَاب الت ْسِمَيِة َعَلى الص ْيدِ  -1

                                                                                                  
 .واحلن  باطن أع ى الفحل  التيني  إلتال اإليببص يف  حل الرغري عند وكل ه (1)
د .كتاب مناقت األنرار/ ( 2) َرقا الَنخا  . 1588/  : َوَأيب َياباها إاَن ال َمدايَنةا   باب:  اج 
 .  اليبيية اليت  يبن يو  سابص الولولعقيقة:  ال (3)
 .كان من مت إب ه ماإة قد  بكرًا  نيره ل رنحل  هو الفرع  :وقيم   و أول النتا  كانوا ييكونه ليفيبنا   نفاه اإلسل  (4)
 ا لين ب ي  ماليه عيدًلا معينًيا أن يييبن مين كيم عشيرق منهيا رأًسيا ليفيبينا  ويريت كيانوا ينييرو   :قييم     اليت  يبن يف رجيت (5)

 .لمها ع ى رأسها
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َ   َعيين  َعييداهد ب يينا َ يياياٍ  -1912 َعيين  يَبييي دا ال ماع ييرَاضا  قَيياَل: َسييأَل تن النَييخا
ــا »قَيياَل:  (1) َم

ِه َفُكْلــُه  َوَمــا َأَصــاَب بَِعْرِضــِه فـَُهــَو َوِقيــذس  (2)َأَصــاَب ِبَحــد 
َمــا »َوَسييأَل تنهن َعيين  يَبييي دا ال َك  ييتا   َيَقيياَل:  «

ََِكـاةس   ـَرُه   اَوِإْن َوَجـْدَت َمـَع َكْلبِـَك َأْو ِكاَلبِـَك َكْلبًـَأْمَسَك َعَلْيـَك َفُكـْل  فَـِ ن  َأْخـَذ اْلَكْلـِب  َغيـْ
ََِكـْرَت اْسـَم الل ـِه َعلَـى َكْلبِـَك َولَـ ْم َفَخِشيَإ َأْن َيُكوَن َأَخَذُه َمَعُه  َوَقْد قـَتَـَلُه فَـاَل تَْأُكـْل  فَِ ن َمـا 

  .5475.رواه الب اره:  .«َتْذُكْرُه َعَلى َغْيرِهِ 

 اْلَقْو،ِ  بَاب: َصْيدِ  -8

د  -1919 ييييما  َعيييين  َأ ا ثَيع َ بَييييَة اخل نَشيييي ا يييين  أَ   َ ال َييييها  إانَييييا باييييَأر ضا قَيييييو ٍ  ما : يَييييا نَييييخا قَيييياَل: قين  ييييتن
ََ  انَع َييحٍل  َوباكَ  ه لَييي 

يي   َوباَك  ييخا الَيييا يييدن باَقو سا    ييخا ال كاتَييابا  أَ َيَنأ كنييمن يفا آنايَييتاهاحل   َوباييَأر ضا يَبييي ٍد  َأيبا
َرَهـا فَـاَل تَـْأُكُلوا »ال منَعَ حلا  َ َما َير  ننن يا  قَاَل:  ََِكْرَت ِمْن َأْهـِل اْلِكتَـاِب: فَـِ ْن َوَجـْدتُْم َغيـْ َأم ا َما 

ِفيَها  َوِإْن َلْم َتِجُدوا فَاْغِسُلوَها وَُكُلوا ِفيَها  َوَما ِصْدَت بَِقْوِسَك َفذََكْرَت اْسَم الل ِه َفُكـْل  َوَمـا 
ْدَت ِبَكْلبِـــَك اْلُمَعل ـــِم فَـــذََكْرَت اْســَم الل ـــِه َفُكـــْل  َوَمـــا ِصــْدَت ِبَكْلبِـــَك َغْيـــِر ُمَعل ـــمن فََأْدرَْكـــَإ ِصــ

  .5478.رواه الب اره:  .«َفُكلْ  (3)ََِكاتَهُ 

 
(4)بَاب: اْلَخْذِف َواْلبـُْنُدَقةِ  -8

 

َ  ييييامن   َيَقييياَل لَيييهن: َك خَت ييييام    َيييإاَن  د رجيييًل : أَنَيييهن رَأَ َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا منَغَفيييٍم  -1911
َي ما  َرسنوَل الَ ها  َيي مَ  -نَيَهى َعن  اخل  يرَهن اخل  أَو  َكاَن َيك 

اُد بِـِه َصـْيدس  َوَل ِإنـ ُه َل ُيَصـ»َوقَياَل:  -(5)

                                                                                                  
 .تشبة حمدولق ال رم أو يف طر ها  ديدق يرم  تا الريد (1)
 .قتيم بل ذكاق :أه (2)
 .والتيكية اسحل ل يبن الشرع  و و ق ص األولا   ذكه :أه (3)
 .رم  تا الريد من عرا جمو ة أو من تري اي  معرو ة  رنص من ط  وتريه (4)
  .9/657.الش  من كهمَ بن احلسن أ د رواق احلديج. قاله يف الفتن: ( 5)
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يـُْنَكــأ
ــن   َوتـَْفَقــأُ اْلَعــ (1) َ َرآهن بَيع ييَد َذلاييَ  َ  يييامن   َيَقيياَل لَييهن:  «ْينَ بِــِه َعــُدو   َوَلِكنـ َهــا قَــْد َتْكِســُر الس  مثن

ثنَ  َعن  َرسنولا الَ ها  َيي ما  أنَ دد َم  -أَنَهن نَيَهى َعن  اخل  َيي  َوأَن يَت خَت ييامن  َك أنَك دمنيَ    -أَو  َكيراَه اخل 
  .5479.رواه الب اره: َكَيا وََكَيا. 

َْ  ابَاب: َمْن اقْـتَـَنى َكْلبً  -4  ِبَكْلِب َصْيدن َأْو َماِشَيةن لَْي

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -1911 د َر ا  اَكْلًبــ (2)َمــْن اقْـتَـَنــى»قَيياَل:    َعيين  النَييخا
َْ ِبَكْلِب َماِشَيةن َأْو َضارِيَةن  لَْي
  .5485.رواه الب اره:  .«نـََقَص ُكل  يـَْومن ِمْن َعَمِلِه ِقيَراطَانِ  (3)

َِا َغاَب َعْنُه يـَْوَمْيِن َأْو َثاَلثَةً  -5  بَاب: الص ْيِد ِإ

ــــَإ »َودَاَل يفا  ييييياها الردَوايَييييةا:  (4).ا:  َيَقييييَدَ  َقريبًييييَ ييييدايجن َعييييداهد ب يييينا َ ييييايٍا  -1918 َوِإْن رََمْي
َْ بِــِه ِإل  َأثـَــُر َســ  َأْو يـَــْوَمْيِن لَــْي

ْهِمَك َفُكــْل  َوِإْن َوقَــَع ِفــي اْلَمــاِء فَــاَل الص ــْيَد فـََوَجْدتَــُه بـَْعــَد يـَــْومن
  .5484.رواه الب اره: . «تَْأُكلْ 

 بَاب: َأْكِل اْلَجَرادِ  -6

َ  اهللن َعني هنَماَعنا اب نا َأ ا أَو َس  -1918 د  َر ا نَا َميَص النَيخا يت   -َسيب َص َتيَبَواٍت  قَاَل: َتَبو   اأَو  سا
رَاَل.  كنَنا نَأ كنمن َمَعهن   (5)-   .5495.رواه الب اره: اعَ 

 بَاب: الن ْحِر َوالذ ْبحِ  -7

1914-  : َهييا قَالَيييت  يييَ  اهللن َعني  َييياَء َر ا يييدا َرسنيييولا ال َييها  حَنَر نَييياَعيين  َأي  َوحَن ييينن  - ا َيَرًسييي َع َييى َعه 
  .5511.رواه الب اره:  ََأَك  َناهن.  -باال َمدايَنةا 

                                                                                                  
 .والرال البالغة يف األذد   واألشهر يف  يا ينك  كيا الرواية بفتن الكام وا مب و   لغة (1)
 .أه اكتست شيًئا  أبقاه عندهاقتىن:  (2)
 .والك ت الهاره العتال بالريد  الواش  اليت  رعى دروع الناسمجعها  وار و ن  (3)
َيةا َعَ ى الَري دا  :بَاب.( 4) ما  . 1958 :  /الَتس 
 .والش  من شعبة بن احلجا  أ د رواق احلديج .( 5)
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(1)اْلُمثْـَلِة َواْلَمْصُبورَِة َواْلُمَجث َمةِ  بَاب: َما يُْكَرُه ِمنْ  -2
 

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -1915 : أَنَيهن َميَر بانَيَفيٍر َنَريبنوا َلَجاَجيًة يَير منونَيَهيا   َيَ َميا رَأَو ا اب يَن َر ا
َها  َوقَاَل اب نن عنَمَر: َمن   َيَعَم َ َيا  إاَن النَ  َ عنَمَر  َيَفرَقنوا َعني   َلَعَن َمن   َيَعَم  َيا.  خا

يييَ  اهللن َعني هنَمييياعنَميييَر  َعييينا اب ييينا وَ  .  يفا راَوايَيييٍة أَنَيييهن قَييياَل: َلَعيييَن النَيييخا   َر ا َيَيَوانا .رواه َمييين  َمثَيييَم باييياحل 
  .5515الب اره: 

9-  َِ  بَاب: َلْحِم الد َجا

ييَعراَه  -َعين  َأ ا منوَسييى  -1916 َش  َ   -يَيع يي ا األ  .رواه . ايَأ كنييمن َلَجاًجيي قَيياَل: رَأَي ييتن النَييخا
  .5517الب اره: 

ِِي نَابن ِمْن الس َباعِ  -11  بَاب: َأْكِل ُكل  

.  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا ثَيع َ بَييَة  -1917 ييَباعا يين  السد ييما كنييمد ذاه نَيياٍب ما نَيَهييى َعيين  َأك 
  . 5535.رواه الب اره: 

 اب: اْلِمْسكِ بَ  -11

د َعن  َأ ا منوَسى  -1912 ِْ الص ـاِلِح َوالس ـْوِء  َكَحاِمـِل » قَياَل:   َعن  الَنخا َمَثُل اْلَجِلي
ــا َأْن ُيْحــِذَيَك  (2)اْلِمْســِك َونَــاِفِخ اْلِكيــِر  ــُل اْلِمْســِك: ِإم  ــا َأْن  (3)َفَحاِم ــُه  َوِإم  ــاَع ِمْن ــا َأْن تـَْبَت َوِإم 

.رواه . «َخِبيثَــةً  اطَي َبــًة  َونَــاِفُخ اْلِكيــِر: ِإم ــا َأْن ُيْحــِرَ  ثَِيابَــَك  َوِإم ــا َأْن َتِجــَد رِيًحــ اْنــُه رِيًحــَتِجــَد مِ 
  .5534الب اره: 

 ِفي الصعورَةِ  (4)بَاب: اْلَعَلِم َواْلَوْسمِ  -18

                                                                                                  
 .   ا بوسة لرتمى (1)
 . و آلة احلدال اليت ينف  تا (2)
 .واكسحل احلييا واحليية  يًهاأ ييت الرجم إذا أع يته و ييته أ :يقال (3)
 .العلمة :أه (4)
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ييييَ  اهللن َعني هنَميييياعنَمييييَر  َعيييينا اب يييينا  -1919 ييييَرَب الر ييييورَقن.   قَيييياَل: نَيَهييييى النَييييخا   َر ا .رواه أَن   نه 
  .5541الب اره: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(78) 

ََضاِحي    ِكَتاب اَْ
َها -1 ََضاِحي  َوَما يـُتَـَزو ُد ِمنـْ  بَاب: َما يـُؤَْكُل ِمْن ُلُحوِم اَْ

(112) . ٍَ يييعً   النَيييخ  َ ييَيى  :قَيييالَ  َعيين  أَنَييي ا   َيرَأَيي تنييهن َوا ا َ َيييي   ا أَم  َميييهن َع َيييى َقدَ  اباَكب َشييي  
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هاَما َفا ا   .5558.رواه الب اره:  . َوينَكبيدرن  َ َيَكَهنَما باَيداها   ينَسمد  (1)يبا

ييوَعا  -1981 َك  َمــْن َضــح ى ِمــْنُكْم فَــاَل ُيْصــِبَحن  »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  َسييَ َمَة ب يينا األ 
َعييمن َكَمييا  َيَع  نَييا  «ِفــي بـَْيِتــِه ِمْنــُه َشــْيءس وَ بـَْعــَد ثَالِثَــةن  باييمن  قَييالنوا: يَييا َرسنييوَل ال َييها  نَيف   َيَ َمييا َكيياَن ال َعييا ن ال منق 

َِلِـَك اْلَعـاَم َكـاَن بِالن ـاِ، َجْهـدس  فَـَأَرْدُت َأْن »َعاَ  ال َما ا   قَاَل:  ُكلُـوا َوَأْطِعُمـوا َواد ِخـُروا  فَـِ ن  
  .5569.رواه الب اره:  .«تُِعيُنوا ِفيَها

َ َت َييَت َعيين  عنَمييَر ب يينا اخلَ  َييابا  -1981 ييَيى قَيب ييَم اخل ن  بَييةا مثن   َ   أَنَييهن يَبييَ ى ال عايييَد ييَييو َ  األ 
َا  الَناَس  َيَقاَل: يَا أَيي َها النَياسن  إاَن َرسنيوَل ال َيها  ا  أََميا َأَ يدنإن يَيا ا َ يَيي نا اليَييو َم   قَيد  نَيَهياكنحل  َعين  يبا

َترن  َييَيو  ل  َأ كن نوَن  ايها مان  ننسنكاكنحل .   َييَيو  ن  َياماكنحل   َوأََما اآل    .5571.رواه الب اره:  ا  راكنحل  مان  يبا

 
 
 
 
 
(78) 

َْشرِبَةِ   ِكَتاب اَْ
َْزَلُم قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى: باب:  -1 َْ َْنَصاُب َوا َْ ِإن َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َوا

ْس    95الاإدق: .اْلية رِْج
                                                                                                  

 .أه جانبيهما( 1)



  

 (665) 

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا عنَميييَر  -1988 ـــْن َشـــِرَب »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َر ا َم
َها  ُحرَِمَها ِفي اْْلِخَرةِ  نـَْيا  ثُم  َلْم يـَُتْب ِمنـْ   .5575.رواه الب اره:  .«اْلَخْمَر ِفي الدع

َ قَييييالَ  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1988 َل يـَْزنِـــي الز انِــــي ِحـــيَن يـَْزنِــــي َوُهــــَو »قَيييياَل:  : إاَن النَيييخا
ــَو  ــاِرُ  ِحــيَن َيْســِرُ  َوُه ــْؤِمنس  َوَل َيْســِرُ  الس  ــَو ُم ــَر ِحــيَن َيْشــَربـَُها َوُه ــْؤِمنس  َوَل َيْشــَرُب اْلَخْم ُم

 .«ُمْؤِمنس 

َوَل يـَْنَتِهــُب نـُْهَبــةً »: اَوَعننييهن يفا راَوايَييٍة أيًهيي
يـَْرفَــُع الن ــاُ، ِإلَْيــِه َأْبَصــاَرُهْم ِفيَهــا   (2)َِاَت َشــَرفن  (1)

  .5578.رواه الب اره:  .«ِحيَن يـَْنَتِهبـَُها َوُهَو ُمْؤِمنس 

ييييَ  اهللن َعني هنَمييييا.َودَاَل يفا راَوايَييييٍة َعيييينا اب يييينا َعبَيييياٍس  (119) .رواه   .«َولَ يـَْقتُــــُل َوْهــــَو ُمــــْؤِمنس » :َر ا

 .6859الب اره: 
(3) 

 َوُهَو اْلِبْتعُ   بَاب: اْلَخْمُر ِمْن اْلَعَسلِ  -8

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -1984 يييَ  اهللن َعني  : سنيييئاَم َرسنيييولن ال َيييها  َر ا يييَو نَباييييين  -َعييين  ال بات يييصا  قَالَيييت  َو ن
َربنونَهن  من ال َيَمنا َيش  .رواه  .«َرابن َأْسَكَر فـَُهَو َحـَرامس ُكلع شَ »:  َيَقاَل َرسنولن الَ ها  -ال َعَسما  وََكاَن أَ  

  .5586الب اره: 

 بَاب: َما َجاَء ِفيَمْن َيْسَتِحلع اْلَخْمَر َوُيَسم يِه بََّْيِر اْسِمهِ  -8

ييَعراهد  -1985 َش  ٍر األ  َ َعيين  َأ ا َعيياما ييَص النَييخا :  : أَنَييهن يَا ــَوامس »يَيقنييولن لََيُكــوَنن  ِمــْن أُم ِتــي َأقْـ
ــَر  َواْلَخْمــَر َواْلَمَعــاِزَف  (4)ِحلعوَن اْلِحــرَ َيْســتَ  ــَوامس ِإَلــى َجْنــِب َعَلــمن  (5)َواْلَحرِي َولَيَـْنــزَِلن  َأقْـ

ــُروُح  (6) يـَ

                                                                                                  
 (.والرال به الأتوذ جهرًا قهرًا   و الال النهوب) (1)
 .ير عون أبرار حل إليها :أه  يستشرم الناس  ا :وقيم  ذات قدر كبري :أه (2)
  .إامث ا الب نَاقا  :باب.كتاب ا ارب /  (3)
 .و   ظا رق يف اعمص  أيب ه  ر   يي ت األتريق ختفيًفا :قيم   ر  الرأق -ءحفف الرا- احلر (4)
 (.و   آكت الل   -بفتن الباه-مجص معب ة )( 5)
 .(بفتيت  واعمص أعل  و و اعبم العاي وقيم: رأس اعبم)( 6)



  

 (661) 

ــْيِهْم ِبَســارَِحةن  ــا َغــدً  (1)َعَل َن ــوَن: اْرِجــْع ِإلَيـْ َــْأتِيِهْم ِلَحاَجــةن فـَيَـُقوُل ــْم  ي   فـَيُبَـي ــتـُُهْم الل ــُه اَلُه
َوَيَضــُع  (2)

  .5595.رواه الب اره: . «َويَْمَسُخ آَخرِيَن ِقَرَدًة َوَخَنازِيَر ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  (3)اْلَعَلَم 

َْوِعَيِة َوالتـ ْورِ  -4 َْ ِِ ِفي ا  بَاب: اِلنِْتَبا

يييها  َ َكانَيييت   : أَنَيييهن َلَعيييا َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا أنَسيييي ٍد الَسييياعاداهد  -1986 رَأَ نيييهن  يفا عنر سا ام 
رنوَن َما َسَقي تن َرسنوَل الَ ها ت  قَالَ  -َو اَ  ال َعرنوسن  -َتالاَمهنحل   ين  الَ ي يما : أََ د    أَني َقع تن َلهن َمَرَاٍت ما
يفا  َيو ٍر.
(4)

  .5591.رواه الب اره:  

َْوِعَيِة َوالظعُروِف بـَْعَد النـ هْ  بَاب: تـَْرِخيِص الن ِبي   -5 َْ  يِ ِفي ا

رٍو  -1987 َ  اهللن َعني هنَماَعن  َعب دا الَ ها ب نا َعم  يقاَيةا  قاييَم  قَاَل: َلَما نَيَهى الَنخا   َر ا َس  َعين  األ 
د  .لا َنخا رد َتري ا ال منَبَ تا َقاًء   َيَرَتَص َ نحل  يفا اعَ  ََ كنم  الَناسا جيَادن سا : لَي 

  .5593.رواه الب اره:  (5)

 
 

َِا َكاَن ُمْسِكرً  -6   َوَأْن َل ابَاب: َمْن رََأك َأْن َل َيْخِلَ  اْلُبْسَر َوالت ْمَر ِإ
 َيْجَعَل ِإَداَمْيِن ِفي ِإَدامن 

ييييوا  قَيييياَل: نَيَهييييى النَييييخا   َعيييين  َأ ا قَيتَيييياَلَق  -1982 ييييرا َوالَب   َ الَتم  أَن  جين َمييييَص بيَيييي  
ييييرا  (6) َوالَتم 

َدٍق. َوالبَبايتا  وَ  ني هنَما َعَ ى  ا ٍد ما   .5652.رواه الب اره: ل يينن َبي  كنم  َوا ا

                                                                                                  
 (.مألفهاالاشية اليت  سر  بالغداق إن رعيها و رو  أه  رجص بالعش  إن  : هم ت )( 1)
 (.أه يه كهحل ليًل  والبيات  جو  العدو ليًل )( 2)
 (.أه يوقعه ع يهحل)( 3)
 . و إناء من  جارق أو تري ا مثم القدر (4)
 .بالب ت من األواي   و ال   (5)
 .وأيب ه الظهور   و ابتداء ارطاب الب ن (6)
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 بَاب: ُشْرِب الل َبنِ  -7

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها  -1989 يين   َر ا يين  لَيينَبٍ ما َي ييٍد باَقييَدٍ  ما قَيياَل: َجيياَء أَبنييو محن
ْرتَــــُه  َولَــــْو َأْن تـَْعــــُر َ َأل  خَ » :الَنقاييييصا   َيَقيييياَل لَييييهن َرسنيييولن ال َييييها  م 

.رواه الب يييياره:  .«اَعَلْيــــِه ُعــــودً  (1)
5655  .  

الص ـــِفيع  (2)َدَقُة الل ْقَحـــةُ نِْعـــَم الص ـــ»قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1981
(3) 

  .5658.رواه الب اره:  .«  َوتـَُروُح بَُِخرَ ِمْنَحًة  َوالش اُة الص ِفيع ِمْنَحًة  تـََُّْدو بِِ نَاءن 

 بَاب: ُشْرِب الل َبِن بِاْلَماءِ  -2

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعيييين  َجييييابارا ب يييينا َعب ييييدا ال َييييها  -1981 َ َر ا يييين   : أََن النَييييخا ييييٍم ما َلَتييييَم َع َييييى َرجن
تل َلهن  َن َرارا َوَمَعهن يَبا ا األ 
لَـَة ِفـي َشـن ةن »:  َيَقاَل َلهن الَنخا   (4) ِإْن َكـاَن ِعْنـَدَ  َمـاءس بَـاَت َهـِذِه الل يـْ

(5)َوِإل  َكَرْعَنا
َيودلن ال َمياَء يفا َ اإا ايها  قَياَل:  َيَقياَل الَرجنيمن: يَيا َرسنيوَل ال َيها عان يداه َمياءل  « قَاَل: َوالَرجنمن حين

ييٍن لَييهن   بَاإايتل   َييان  َ اق  إاَن ال َعييراي ا  قَيياَل:  َييان  ََ قَ  يين  َلاجا َ َ  َييَت َعَ ي ييها ما تااَمييا  َ َسيَكَت يفا قَييَدٍ   مثن
َ َشراَب الَرجنمن اَلياه َجاَء َمَعهن. قَاَل: َ َشراَب َرسنولن الَ ها    .5613.رواه الب اره:   مثن

 ابَاب: الشعْرِب قَاِئمً  -9

َ بَابا الَرَ َبةا َعن  َع ا    -1988 َاٍء َ َشراَب قَاإامً  : أَنَهن أنِتا يرَهن َأَ يدن نحل   ا   َيَقاَل: إاَن ناًسيا ا َيك 
 َ َرَب َو نَو قَاإاحلل  َوإايد رَأَي تن الَنخا .  أَن  َيش    .5615.رواه الب اره:  َيَعَم َكَما رَأَيي تنمنويا  َيَع  تن

                                                                                                  
 .ع يه بالعرض  هص :وذكره أبو عبيد بكسر الراء معناه  بهحل الراء و تن أوله (1)
وجاءت يف      بعد ثلثة أشهر من إنتاجها لبون :قال ثع ت  ذوات األلبان من اإلبم :ال قية بكسر الل  ويقال بفتيها (2)

 .ونوا لواقن أه  املت األجنة  احلديج يف البقر والغنحل
 .واعمص يبفايا  الكر ة الغبيرق ال نب :أه (3)
نيييا يفا راَوايَيييٍة: 15/77الكيييل  ع يييى الرجيييم الييييكور يف الفيييتن:    وانظييير( . يييو أبيييو بكييير الريييديق 4)  َ َسيييَ حَل النَيييخا  . َودَاَل  ن

بنهن   ( .5621. )رواه الب اره: َو اَ  َساَعةل َ اَرقل   باَأ ا أَن َت َوأنمد   يَا َرسنوَل الَ ها  : َيَقالَ    َيَرَل الَرجنمن   َويَبا ا

 .شربنا بأ وا نا :أه (5)



  

 (663) 

يييَ  اهللن َعني هنَمييييا قَيييياَل: َشييييراَب النَييي َعييينا اب يييينا  -1988 ييييَبَ . اقَاإاًميييي خا  َعبَيييياٍس َر ا يييين  َدم  ما
.رواه  (1)

  .5617الب اره: 
َْسِقَيةِ  -11 َْ  بَاب: اْخِتَناِث ا

راهد  -1984 تانَيييا ا  قَييياَل: نَيَهيييى َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا َسيييعايٍد اخل نيييد  َعييين  ات 
يييقاَيةا.  (2) َس  األ 

َها. : الش ر َب مان  أَ ي َوا ا يَيع  ا
(3)

  .5625.رواه الب اره:  

 الشرِب من َفِم السقاء :باب -11

يَقاءا   قَاَل: نَيَهى َرسنولن الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1985 ين   َيحلا ال قار بَيةا أَو  السد َعين  الش ير با ما
َوأَن  َ  َنَص َجارَهن أَن  يَيغ راَد َتَشَبهن يفا َلاراها.
  .5627.رواه الب اره:  (4)

 بِنَـَفَسْيِن َأْو َثاَلثَةن  بَاب: الشعْربِ  -18

1986-  ٍَ َ َعن  أََن نَاءا َثَلثً   : أََن الَنخا َن يفا اإل ا   .5631.رواه الب اره: . اَكاَن يَيتَينَيَف

 بَاب: آنَِيِة اْلِفض ةِ  -18

د  -1987 َهييييا: أََن َرسنييييوَل ال َييييها  َعيييين  أن د َسييييَ َمَة َدو  ا النَييييخا ييييَ  اهللن َعني  ال ــــِذي »قَيييياَل:  َوَر ا
  .5634.رواه الب اره:  .«ِفي َبْطِنِه نَاَر َجَهن مَ  (5)َيْشَرُب ِفي ِإنَاِء اْلِفض ِة ِإن َما ُيَجْرِجرُ 

 َوآنَِيِتِه  بَاب: الشعْرِب ِمْن َقَدِح الن ِبي   -14

                                                                                                  
 . 823 يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف احلج/ باب: سقاية احلا /  : . (1)
 (.و و اكن واء والتكسر واكنثناء -باخلاء العجمة والنون والث ثة-ا تعال من اخلنج ) (2)
َهيييا  يَ . رييرم الرييينف يف النقييم  فييي   ييييه الرواييية يف األيبيييم: يعييي :  (3) َسييَر أَ ي َوا ن َهييياأَن   نك  ني  ييَرَب ما . وميييا ذكييره الرييينف مييين ينش 

 التفسري  و ما وقص يف الرواية اليت      يه .
. 1123اخل مكيرر  وقيد  قيد  يف الظيامل/ بياب: ك  نيص جيار جياره أن يغيرد تشيبه يف جيداره/  :  «وأن  نص جاره»قوله: .( 4)

 .ش  من الراوه  «من  حل القربة أو السقاء»وقوله: 
 .و   يبوت البعري عند الهجر  عرجرقيرلله با :أه (5)



  

 (664) 

ما ب نا َسع ٍد  -1982 اْسـِقَنا يَـا » َيَقياَل:  (1)َسياعاَدقَ  َسقايَفةا َب ا  قَاَل: َجاَء الَنخا   َعن  َسه 
ييَقي تينهنحل   ايييها. قَيياَل الييرَاواه: «َســْهلُ  َييَيا ال َقييَد ا  ََأس  ييتن َ نييحل  تا َ َ َرج 

مل َذلاييَ  ال َقييَدَ   (2) رََ  لَنَييا َسييه   َييَأت 
تَيو َ َبهن عنَمرن ب نن َعب دا ال َعبايبا بَيع َد َذلا َ  َ اس  ن هن  قَاَل: مثن   .5637.رواه الب اره:  َيَوَ َبهن َلهن.  َ َشرابي َنا ما

َا ب يينا َمالاييٍ   -1989 د َعيين  أَنَيي  َيَقيياَل: َلَقييد  َسييَقي تن َرسنييوَل    أَنَييهن كيياَن عان ييَدهن قَييَد ن النَييخا
يين  َكييَيا وََكييَيا. قَيياَل: ال َييها  ثَيييَر ما يفا َ ييَيا ال َقييَد ا َأك 

يين  َ دايييٍد   َيي (3) َل أَن  وََكيياَن  ايييها َ   َقييةل ما َأرَاَل أَنَيي
يين  َذَ ييٍت أَو   اَهييٍة   َيَقيياَل لَييهن أَبنييو طَ  َيييَة: َك  ينَغييدييَرَن شيييئً  يَبيينَيَعهن َرسنييولن ال َييها  اجَي َعييَم َمَكانَيَهييا َ   َقييًة ما

.5638.رواه الب اره:     َيتَيرََكهن.  
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 ِكَتاب اْلَمْرَضى
  ِ بَاب َما َجاَء ِفي َكف ارَِة اْلَمرَ  -1

راهد َوَأ ا  نَريي ييييرََق  -1941 ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعيييين  َأ ا َسييييعايٍد اخل نييييد  د َر ا ــــا »قَيييياَل:    َعيييين  النَييييخا َم

                                                                                                  
 . و مكان  حل كانوا يستظ ون به (1)
  .عن سعد   و أبو  اد  الراوه. (2)
وكل  أ  ط ية  يا إن كان ابن سريين يعه من أنيَ وإك  يكيون أرسي ه عين أ  ط يية ألنيه .القاإم  و حممد بن سريين.  (3)

 ا احلديج يف األيبم .. وانظر سيا15/151. قاله يف الفتن: مل ي قه
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ـــْن َنَصـــبن  ـــِلَم ِم ـــِم  (2)َوَل َوَصـــبن  (1)ُيِصـــيُب اْلُمْس ًِك َوَل َغ ـــْزنن  َوَل َأ ـــِم َوَل ُح َحت ـــى  (3)َوَل َه
  .5641 5642.رواه الب اره:  .« َكف َر الل ُه ِبَها ِمْن َخطَايَاهُ الش وَْكِة ُيَشاُكَها  ِإل  

َمثَـــُل اْلُمـــْؤِمِن َكَمثَـــِل اْلَخاَمـــِة ِمـــْن »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1941
َهـا (4)الز رِْع  َهـا الـر يُح َكَفأَتـْ َِا اْعتَـَدَلإْ  (5) ِمْن َحْيـُث َأتـَتـْ َْرزَِة  (6)َتَكف ـأُ  فَـِ   (7)بِـاْلَباَلِء. َواْلَفـاِجُر َكـاَْ
َِا َشاءَ  (9)هُ ُمْعَتِدَلًة  َحت ى يـَْقِصَمَها الل   (8)َصم اءَ    .5644.رواه الب اره:  .«ِإ

ـرً »: قَاَل: قَاَل: َرسنولن الَ ها  َوَعننهن  -1948 (15)ُيِصـْب ِمْنـهُ  اَمـْن يُـرِْد الل ـُه بِـِه َخيـْ
رواه . .«

  .5645الب اره: 

 بَاب: ِشد ِة اْلَمَر ِ  -8

َهياَعن  َعاإاَشَة  -1948 َ  اهللن َعني  : َميا رَأَي يتن َأَ يدً  َر ا ين  َرسنيولا ال َيها  اقَالَيت  َأَشيَد َعَ ي يها ال َوَجيصن ما
 . :5646.رواه الب اره.  

َ  َعيين  َعب ييدا ال َييها  -1944 ييها  َو نييَو ينوَعيي ن يفا مَ  قَيياَل: أَ َيي ييتن النَييخا َر ا
  اَشييدايدً  اَوع ًكيي (11)

                                                                                                  
 (. و التعت ودنه ومعناه) (1)
 (. و الرض اللد  :مرض ودنه ومعناه  وقيم :أه) (2)
و ييو مييا يهييييق ع ييى الق ييت. وقييييم يف  يييه األشييياء الثلثييية و يي  ا يييحل والغييحل واحلييبن أن ا يييحل ينشييأ عيين الفكييير  يمييا يتوقيييص ) (3)

ا  رييم  واحلييبن حيييد  لفقييد مييا يشييق ع ييى الييرء  قييده. وقيييم: ا ييحل  رييوله  ييا يتييأذد بييه  والغييحل كييرب حيييد  ل ق ييت بسييبت ميي
 (.والغحل  عىن وا د

 .   أول ما ينبت منه يكون تًها طريًا أو  عيًفا :تامة البرع (4)
 (.أه أمالتها) (5)
 .مايم إن قدا  :أه (6)
 .   شجرق الرنوبر :قيم     شجرق قوية عظيمة (7)
 .(أه يب بة شديدق بل جتويف) (8)
 .ويستعمم يف اإل لك  يكسر ا :أه (9)
 .(يوجه إليه البلء  يريبه :يبت يه بالراإت ليثيبه ع يها. وقال تريه: معناه :قال أبو عبيد ا روه: معناه) (15)
إرعال ييا الوعييوك  : عبهييا  وقيييم :أمل احلمييى  وقيييم :وقيييم  احلمييى وقييد  فييتن :الوعيي  بفييتن الييواو وسييكون العيي  الهم يية) (11)

 .(الوع  احلر   إن كان حمفوظًا   عم احلمى ييت وعًكا حلرار ا :وتريكها إياه  وعن األيبمع 
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: إاَنَ  لَتنوَع ن َوع كً  يَري نا  قَياَل: اَشيدايدً  اَوقين  تن : إاَن َذاَك بايَأَن لَيَ  َأج  َأَجـْل  َمـا ِمـْن ُمْسـِلمن »  قين  يتن
ًِك ِإل  َحات     .5647.رواه الب اره: . «َجرِ الل ُه َعْنُه َخطَايَاُه  َكَما َتَحاتع َوَرُ  الش   (1)ُيِصيُبُه َأ

 بَاب: َفْضِل َمْن ُيْصَرُع ِمْن الر يحِ  -8

َ  اهللن َعني هنَماَعنا اب ن َعَباٍس  -1945 أَنَهن قَاَل لابَيع ةا َأيب َياباها: َر ا
يما  (2) ين  أَ   رَأًَق ما َأَك أنرايَ  ام 

َنَيةا  قَيياَل: بَي َيى  قَيياَل: َ يياها ال َميير أَقن الَسييو لَ  َ اع  ييرَعن  َوإايد أََ َكَشييفن   اءن  أَ َيت  النَييخا : إايد أنيب   َيَقالَيت 
ـــكِ » َيييال عن ال َيييَه يا  قَييياَل:  ـــِك اْلَجن ـــُة  َوِإْن ِشـــْئِإ َدَعـــْوُت الل ـــَه َأْن يـَُعاِفَي  «ِإْن ِشـــْئِإ َصـــبَـْرِت َوَل

: إايد أََ َكَشييييفن   َييييال عن ال ن   َيَقالَييييت  ييييرا : َأيب  .رواه الب يييياره:  َييييَه يا أَن  َك أََ َكَشييييَف   َييييَدَعا َ َييييا.  َيَقالَييييت 
5652.  

ََِهَب َبَصُرهُ  -4  بَاب: َفْضِل َمْن 

َا ب يينا َمالاييٍ   -1946 َ  َعيين  أَنَيي :  قَيياَل: يَاع ييتن النَييخا َِا »يَيقنييولن ــاَل: ِإ ــاَلى َق ِإن  الل ــَه تـََع
ُهَما اْلَجن ةَ َفصَ  (3)َلْيُإ َعْبِدي ِبَحِبيَبتَـْيهِ ابـْتَـ  نَيي ها.  .«بَـَر  َعو ْضُتُه ِمنـْ   .5653.رواه الب اره: ينرايدن: َعيي 

 
 َعَلى اْلِحَمارِ  اَوِرْدفً  اَوَماِشيً  ابَاب: ِعَياَدِة اْلَمرِيِ  رَاِكبً  -5

ََ بارَاكاييتا بَيغ ييٍم َوَك بايي قَيياَل: َجيياَءيا النَييخا   َعيين  َجيياباٍر  -1947 .رواه ر َذو ٍن. يَيعنييولنيا  لَييي 
  .5664الب اره: 

ِإن ي َوِجعس  َأْو: َوارَْأَساْه  َأْو:  بَاب: َما رُخ َص لِْلَمرِيِ  َأْن يـَُقوَل: -6
 اْشَتد  ِبي اْلَوَجعُ 

                                                                                                  
 (.و   كناية عن إذ اب اخل ايا  أيب ه  ا ت  ثنا    ألتمت إ داإا يف األترد  والعىن  تت) (1)
 .  و ع اء بن أ  ربا .( 2)
 .بعينيه :أه (3)
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َ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعاإاَشَة  -1942 : َوارَأ َسياه    َيَقياَل َرسنيولن ال َيها  َر ا ْو  َِاِ  لَـ»: أَنَيَهيا قَالَيت 
 َيَقاَلت  َعاإاَشةن: َواثنك  اَياه   َوالَ ها إايد أَلَظنن َ  تنايت  َميو ِتا   «َكاَن َوَأنَا َحي  فََأْستَـَِّْفَر َلِك َوَأْدُعَو َلكِ 
ييَ  منَعردًسيي ييَر يَيو ما ييَ    َيَقيياَل النَييخا   اَولَييو  َكيياَن َذاَك  َلظَ ا  ييَت آتا َوارَْأَســاْه  بَــْل َأنَــا »: باييبَيع ةا أَد َواجا

ـــائُِلوَن  َأْو  - َأَرْدتُ  :أَو   -َلَقـــْد َهَمْمـــُإ  ـــِه َوَأْعَهـــَد َأْن يـَُقـــوَل اْلَق ـــي َبْكـــرن َوابِْن ـــى َأِب َأْن ُأْرِســـَل ِإَل
- اْلُمْؤِمنُـونَ يَـْدَفُع الل ـُه َويَـْأَبى  :أَو   -يـََتَمن ى اْلُمَتَمنعوَن  ثُم  قـُْلُإ: يَْأَبى الل ـُه َويَـْدَفُع اْلُمْؤِمنُـوَن  

  .5666.رواه الب اره: . «

 بَاب: َتَمن ي اْلَمرِيِ  اْلَمْوتَ  -7

َا ب نا َمالاٍ   -1949 َل يـََتَمنـ ـَين  َأَحـدُُكْم اْلَمـْوَت ِمـْن ُضـِر »: قَاَل: قَاَل الَنخا   َعن  أََن
ـرً    فـَْليَـُقـْل: الل ُهـم  َأَصابَُه  فَـِ ْن َكـاَن َل بُـد  فَـاِعاًل  َِا   اَأْحِينِـي َمـا َكانَـْإ اْلَحيَـاُة َخيـْ لِـي  َوتـَـَوف ِني ِإ

رً    .5671.رواه الب اره:  .«ِلي اَكاَنْإ اْلَوفَاُة َخيـْ

ييَيابَيَنا الَيييايَن َسييَ فنوا َمَهييو ا َعيين  َتبَيياٍب  -1951 تَيييَود َسييب َص َكيَيياٍت   َيَقيياَل: إاَن َأيب  : أَنَييهن اك 
يييهنحل  ا يييعً وملَ   َيني قنر  يييدن لَيييهن َمو  ا َنا َميييا َك عَا ني َيا  َوإانَيييا َأيَبيييبي  َ  اليييد  نَيَهانَيييا أَن   إاَك التي يييرَاَب  َولَيييو َك أََن النَيييخا

عنَو باال َمو تا َلَدَعو تن باها.    .5672.رواه الب اره: نَد 

:  قَييياَل: يَاع يييتن َرسنيييوَل ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -1951 َعَملُـــُه  الَـــْن يُـــْدِخَل َأَحـــدً »يَيقنيييولن
َل  َوَل َأنَا  ِإل  َأْن يـَتَـََّم َدِني»قَالنوا: َوَك أَن َت يَا َرسنوَل الَ ها  قَاَل:  «اْلَجن ةَ 

الل ُه بَِفْضـلن َورَْحَمـةن   (1)
ُدوا َوقَـــارِبُوا  ـــَين  َأَحـــدُُكْم اْلَمـــْوَت: ِإم ـــا ُمْحِســـنً  (2)َفَســـد  ـــرً  اَوَل يـََتَمنـ    َوِإم ـــا افـََلَعل ـــُه َأْن يـَـــْزَداَد َخيـْ

(3)فـََلَعل ُه َأْن َيْستَـْعِتبَ  اُمِسيئً 
  .5673.رواه الب اره:  (4).«

                                                                                                  
 .يسرتي :أه (1)
 .وك  قرروا واقربوا من الرواب ك  غ وا :أه (2)
 .وأعتت أدال الشكود  يعرتم  ي و  نفسه :معناه (3)
  وبه ديالق ع ى ما 2595يف الرقاإق/ باب: القرد والداومة ع ى العمم/  :  . يا من الوا ص الكررق  وسيأِت طرم منه( 4)

 . 2253يف التم / باب: ما يكره من التم /  :  وال رم اآلتر يأِت نا  
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 بَاب: ُدَعاِء اْلَعاِئِد ِلْلَمرِي ِ  -2

َهاَعن  َعاإاَشَة  -1958 َ  اهللن َعني  َ بايها إالَي يها     أَو  اَكاَن إاَذا أَ َيى َمرايًهي  : أََن َرسنوَل الَ ها َر ا أنِتا
ـــا،َ »قَييياَل:  ـــْب اْلَب ِِْه ـــَفاَء ِإل  ِشـــ (1)َأ ـــاِفي  َل ِش ـــَإ الش  ـــَفاًء َل َرب  الن ـــاِ،  اْشـــِف َوَأْن َفاُؤَ   ِش
يـََُّاِدرُ 
  .5675.رواه الب اره:  .«اَسَقمً  (2)

 
 
 
 
 
 
(75) 

 ِكَتاب الط ب  

َزَل الل ُه َداًء ِإل  أَنـْزَ  -1  َل َلُه ِشَفاءً بَاب: َما أَنـْ

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1958 ــُه ِشــَفاءً »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــَزَل َل ــَزَل الل ــُه َداًء ِإل  َأنـْ ــا َأنـْ  .«َم
  .5678.رواه الب اره: 

                                                                                                  
 . و الشدق من الرض واحلرب وتريإا (1)
 .ك يرتك :أه (2)
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 بَاب: الش َفاُء ِفي َثاَلثن  -8

يييَ  اهللن َعني هنَميييا َعبَييياٍس  َعييينا اب ييينا  -1954 د  َر ا ـــَفاُء ِفـــي َثاَلثَـــةن: ِفـــي »اَل: قَييي َعييين  النَيييخا الش 
  .5681.رواه الب اره: . «َشْرطَِة ِمْحَجمن  َأْو َشْربَِة َعَسلن  َأْو َكي ةن بَِنارن  َوَأنـَْهى أُم ِتي َعْن اْلَكي  

َواِء بِاْلَعَسلِ  -8  بَاب: الد 

َ  : أََن رجييييًل َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد  -1955 ييييَتكا  َب  نَييييهن  َيَقيييياَل:  َيَقيييياَل:  أَ َييييى النَييييخا يييي  َيش  َأتا
َ أَ َييى الثَانايَييَة  َيَقيياَل:  «اْســِقِه َعَســاًل » َ أَ َيياهن الثَالاثَييَة  َيَقيياَل:  «اْســِقِه َعَســاًل »مثن َ أَ َيياهن  «اْســِقِه َعَســاًل »مثن مثن

.رواه الب يياره: َ َسيَقاهن  َيبَييرَأَ.  «َصـَدَ  الل ـُه وََكــَذَب َبطْـُن َأِخيــَك  اْسـِقِه َعَســاًل » َيَقياَل:  َيَع  يتن  َيَقيياَل: 
5684.  

 بَاب: اْلَحب ِة الس ْوَداءِ  -4

َهيييياَعيييين  َعاإاَشييييَة  -1956 ييييَ  اهللن َعني  َ  َر ا َعييييت  النَييييخا : يَا :  قَالَييييت  َهــــِذِه اْلَحب ــــَة  ِإن  »يَيقنييييولن
: وَ  «ِشـَفاءس ِمـْن ُكـل  َداءن  ِإل  ِمـْن الس ـامِ  (1)الس ْوَداءَ  .رواه الب ياره:  .«اْلَمـْوتُ »َميا الَسيا ن  قَياَل: قين  يتن
5687.  

 
 َواْلَبْحِري   (3)بِاْلُقْسِ  اْلِهْنِدي   (2)بَاب: الس ُعوطِ  -5

1957-  َ : يَاع ييتن النَييخا َهييا قَالَييت  يَ  اهللن َعني  ٍَ بان ييتا حما َرييٍن َر ا :  َعين  أن د قَيييي  َعَلــْيُكْم »يَيقنيولن
َعَة َأْشـــِفَيةن: ُيْســـَعُ  بِـــِه ِمـــْن اْلُعـــْذرَِة ِبَهـــَذا اْلُعـــوِد الْ  ِهْنـــِدي   فَـــِ ن  ِفيـــِه َســـبـْ

َِاِت  (4) َويـَُلـــدع بِـــِه ِمـــْن 

                                                                                                  
 .و كى احلر  عن احلسن أ ا اخلرلل  و   يف العرم اآلن أشهر من الشونيب  الشونيب : سرت يف احلديج (1)
 . و ما جيعم يف األنف من األلوية (2)
 .نوع  ا يتب ر به من العول (3)
قر يية يف اخليير  بيي  األنييف واحل ييق  عييرض ليفطفييال عنييد ط ييوع  :وقيييم   ييق ميين  يجييان الييد  يي  ال هيياق و   ييق ع ييى وجييص احل (4)

 .و   تت الشعرد وط وعها يف وسط احلر  العيرق
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(1)اْلَجْنبِ 
  .5692.رواه الب اره:  (2)َوبَاقا  احَلدايجا  َيَقَدَ . .«

 بَاب: اْلِحَجاَمِة ِمْن الد اءِ  -6

1952-  ٍَ يَتَجحَل رَ َعن  أََن : ا     َ َجَميهن أَبنيو طَي بَيَة.  َيَقيَد .سنيولن ال َيها : َ دايجن
وقَياَل  (3)

راها: إاَن َرسنولن الَ ها   .«ِإن  َأْمَثَل َما َتَداَويـُْتْم بِِه اْلِحَجاَمُة َواْلُقْسُ  اْلَبْحِريع »قَاَل:   نَنا يفا آتا

َياَنُكْم بِاْلََّْمزِ »َوقَاَل:  بُوا ِصبـْ َل تـَُعذ 
  .5696.رواه الب اره: . «ْذرَِة  َوَعَلْيُكْم بِاْلُقْس ِ ِمْن اْلعُ  (4)

َرُه  َوَفْضِل َمْن َلْم َيْكَتوِ  -7  بَاب: َمْن اْكتَـَوك َأْو َكَوك َغيـْ

َ  اهللن َعني هنَماَعَباٍس  َعنا اب نا  -1959 َُمـُم  »: قَياَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها  َر ا َْ ُعِرَضـْإ َعلَـي  ا
َْ َمَعُه َأَحدس  َحت ى رُِفَع لِـي َسـَوادس َعِظـيمس   َفَجَعَل الن ِبيع  َوالن ِبي اِن يَُمرعوَن َمَعُهْم الر ْهُ   َوالن ِبيع لَْي

َِا َسـَوادس يَْمـأَلُ  ُفُـِق  فَـِ  َْ قـُْلُإ: َما َهَذا  أُم ِتي َهِذِه  ِقيَل: َهَذا ُموَسى َوقـَْوُمُه  ِقيـَل: اْنظُـْر ِإلَـى ا
ُُفَق   َْ ُفُـَق  ِقيـَل: ا َْ َِا َسـَوادس قَـْد َمـأَلَ ا ثُم  ِقيَل ِلي اْنظُْر َها ُهنَـا َوَهـا ُهنَـا ِفـي آفَـاِ  الس ـَماِء  فَـِ 

ُعوَن َأْلفً  َ َلَتَم وملَ  يينبَيي د  َ نيحل    َأَ َياَض  «بََّْيِر ِحَسابن  اَهِذِه أُم ُتَك  َويَْدُخُل اْلَجن َة ِمْن َهُؤَلِء َسبـْ مثن
ييييحل   أَو  أَو َكلننَييييا الَيييييايَن ونلاييييال   نن  ن دنوا يفا َقييييو  ن  َوقَييييالنوا: حَن يييينن الَيييييايَن آَمنَييييا باال َييييها َوا َيبَيع نَييييا َرسنييييوَلهن   َيييييَني 

 َ َا ا ايَيييةا   َيبَي َيييَ  النَيييخا نَا يفا اع  يييَل ا   َإانَيييا ونلايييد  س  ْرُقوَن  َوَل ُهـــْم ال ـــِذيَن َل َيْســـتَـ »َ َ يييرََ   َيَقييياَل:  اإل ا
ــُووَن  َوَعَلــى رَب ِهــْم يـَتَـوَك ُلــونَ  ــُروَن  َوَل َيْكتَـ ييني هنحل  أَنَييا يَييا َرسنييوَل  «يـََتطَيـ   َيَقيياَل عنَكاَشييةن ب يينن حما َرييٍن: أَما

ني هنحل  أَنَا  قَاَل:  «نـََعمْ »الَ ها  قَاَل:    .5755لب اره: .رواه ا. «َسبَـَقَك ِبَها ُعك اَشةُ » َيَقاَ  آَترن  َيَقاَل: أَما

 بَاب: اْلُجَذامِ  -2

 (2)ةَ َوَل َهاَمـ (1)َل َعـْدَوك َوَل ِطيَــَرَة »: قَياَل: قَياَل َرسنيوَل ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1961

                                                                                                  
 .طول الرض :وقيم  قر ة يف الباطن :وقيم  الدبي ة :وقيم   و السم :قيم (1)
 . 168كتاب الو وء/ باب: بول الربيان/  : .( 2)
 . 1554باب: ذكر احلجا /  : كتاب البيوع/ .( 3)
 .ر ص ال هاق باإليببص (4)
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ََسدِ  (3)َوَل َصَفَر    .5757.رواه الب اره:  (4).«َوِفر  ِمْن اْلَمْجُذوِم َكَما تَِفرع ِمْن اَْ

  َصَفَر  َوُهَو َداءس يَْأُخُذ اْلَبْطنَ بَاب: َل  -9

؟: يَيا َرسنيوَل ال َيها  َ َميا بَيالن إابا اي   َ كنيونن يفا  -يفا راَوايٍَة  - َوَعننهن  -1961 قَياَل: قَياَل أَع يرَا ا
ييييما َكأَنَيَهييييا الظدبَيييياءن  الَرم 
را  (5) نَيَهييييا  َيينج  تنمن بَييي  ييييَربن  َييَييييد  َج  َفَمــــْن َأْعــــَدك »بينَهييييا   َيَقيييياَل:  َييَييييأ ِتا ال َبعاييييرين األ 

َو َل    .5717.رواه الب اره:  .«اَْ

َِاِت اْلَجْنبِ  -11  بَاب: 

َا ب نا َمالاٍ   -1968 َن َريارا أَن  يَير قنيوا  قَاَل: أَذاَن َرسنولن الَ ها  َعن  أََن ين  األ  ما بَيي يٍت ما   َ ألا
: كنوايتن  َل . قَاَل أََن نذننا َن تا  َوَرسنولن ال َيها  مان  احل نَمةا َواأل  َ ي ؟  َوَشيهاَديا أَبنيو طَ  َييَة  مان  َذاتا اع 

. َن ب نن الَنه را َوَدي دن ب نن ثَاباٍت  َوأَبنو طَ  َيَة َكَوايا َوأََن
  .5725 5721.رواه الب اره:  (6)

                                                                                                                                                                                                                                                                  
وأيبي ه أن يعتير  يال ال ياإر إذا طيار  يإن  ييامن  ع يوا وإن  شياء   ركيوا واعتقيدوا أن      نف  لا كانوا يعتقدونه يف اعا  ية (1)

 .مث أط ق ع ى كم ما يتشاء  به  ذل  مشئو 
وأ يا  قيول اسيقوي    ي  البومية :وقيم  ك يؤتي بثأره  رري  امة و   كال ريكانت العرب  بعحل أن رو  القتيم اليه   :قيم (2)

 .وجاء اإلسل  بر ص ذل   اسقوي  يت يؤتي بثأره
بييم كييانوا يبيييدون يف كيم أربييص سيين  شييهرًا يسييمونه  :وقييم  وايييه يف النسيي ء هالييرال الشييهر وكانييت اعا  يية  غييري  كميي :قييم (3)

اليرال لواب يف اليب ن   :وقييم  ة الرابعة ثلثية عشير شيهرًا لتسيتقيحل  يحل األدميان مين جهية الشيتاء والرييف تكون السن  يبفرًا الثاي
 . أب م الشارع العدود  وكانوا يقولون إ ا  عده  كاحليات  ريت اإلنسان إذا جاع

مو يص آتير  وقيد جيب  أبيو نعييحل  : و و من الع قيات الييت مل يري ها يف. يا من األ اليج الع قة يف الب اره  قال احلا ن( 4)
أنه أترجه عنه بل رواية  وع ى طريقة ابن الريل  يكيون مويبيوًك. وقيد ويبي ه أبيو نعييحل مين طرييق أ  لاول ال يالسي  وأ  قتيبية 
مس حل بن قتيبة كلإا عن س يحل بن  يان شيي  عفيان  ييه  وأترجيه أيًهيا مين طرييق عميرو بين ميردوا عين سي يحل لكين موقو ًيا ومل 

. وانظييير  يييتن البييياره:  احليييديج لييييَ ع يييى شيييرط الرييينف كميييا  يييرد. وقيييد ويبييي ه ابييين تب ييية أيًهيييا. ا يييي  ت رجه اإليييياعي  يسييي
  . 5/43  و غ يق التع يق: 15/158
 .و و الغبال -بفتن الظاء-مجص ظخ  (5)
  و غ ييق التع ييق: 173/ 15وانظر الفتن:   هو ليَ ع ى شرط الرنف   يا من األ اليج الع قة يف يبيين الب اره .( 6)
5 /45 . 
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 بَاب: اْلُحم ى ِمْن فـَْيِح َجَهن مَ  -11

َيياَء بان ييتا َأ ا  -1968 ييٍر  َعيين  َأي  ييَ  اهللن َعني هنَمييا:َبك  َييت   َر ا أَنَيَهييا َكانَييت  إاَذا أن ايَييت  باييال َمر أَقا قَييد  محن
َ َجي باَهيييا  نَيَهيييا َوبيَييي   عنو َ َيييا  َأَتيييَيت  ال َمييياَء  َ َريييَبت هن بَييي   َيييد 
: وََكييياَن َرسنيييولن ال َيييها  (1) يَأ منرننَيييا أَن   قَالَيييت 

  .5724اره: .رواه الب نَيبي رنَلَ ا باال َماءا. 

 بَاب: َما يُْذَكُر ِفي الط اُعونِ  -18

َا ب يييينا َمالاييييٍ   -1964 الط ــــاُعوُن َشــــَهاَدةس ِلُكــــل  »: قَيييياَل: قَيييياَل َرسنييييولن ال َييييها  َعيييين  أَنَيييي
  .5732.رواه الب اره:  (2).«ُمْسِلمن 

 بَاب: رُقْـَيِة اْلَعْينِ  -18

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة  -1965 ييَ  اهللن َعني  : أََمييَريا َرسنييولن ال َييها قَ  َر ا ييتَير َقى  -أَو  أََمييَر  - الَييت  أَن  ينس 
ا.    .5738.رواه الب اره: مان  ال َع  

َهييييييا:َعيييييين  أن د َسييييييَ َمَة  -1966 ييييييَ  اهللن َعني  َ  َر ا َهييييييا  أََن النَييييييخا ها رََأد يفا بَيي تاَهييييييا َجارايَييييييًة يفا َوج 
َعةل  َسف 
(4)ا  فَِ ن  ِبَها الن ْظَرةَ اْستَـْرُقوا َلهَ » َيَقاَل:  (3)

  .5739.رواه الب اره:  .«

 اْلَعْيُن َحق   :باب
ــْيُن َحــق  » :قَييالَ   النَييخد َعيينا   َعيين  َأىبا  نَريي ييرََق . (181) ييحلا  .«اْلَع َونَيَهييى َعيينا ال َوش 

.رواه  . (5)

                                                                                                  
 ) و ما يكون مفرًجا من الثوب كالكحل وال وا(. (1)
. يييييا ميييين األ اليييييج الكييييررق يف ال تريييير  وقييييد  قييييد  ب فظييييه يف كتيييياب اعهييييال/ بيييياب: الشييييهالق سييييبص سييييود القبييييم/  :  (2)

1221.  
  تييري معييروم يف ال غيية :وقيييم  بسييوال أو درقيية ويف بعيية ال غيية يبييفرق مشييوبة  رود بييالفتن والهييحل  سيير ا يف احلييديج يبييفرق (3)

سييفعت  :يقييال  سييفعت بيييده أتيييت وقبهييت  لنأتييين :أه لنسييفعن :ميين قولييه  معنيياه  ييربة وا ييدق ميين الشييي ان :وقيييم
 .معناه علمة الشي ان :وقيم  ل مت

 .الع  من نظرق اعن :أه (4)
 . أو تريه  ي هر مكانهو و شق اع د بإبرق و شوه كيًل ( 5)



  

 (673) 

  .5745الب اره: 
 بَاب: رُقْـَيِة اْلَحي ِة َواْلَعْقَربِ  -14

َهاَعاإاَشَة  َعن   -1967 َ  اهللن َعني  : َرَتيَص النَيخا   َر ا َيٍة. قَالَيت  الر قي يَيَة ماين  كنيمد ذاه محن
.رواه  (1)

  .5741الب اره: 

 بَاب رُقْـَيِة الن ِبي   -15

َهييا:َعيين  َعاإاَشييَة  -1962 ييَ  اهللن َعني  َ  َر ا :   أََن النَييخا   تـُْربَــُة ِبْســِم الل ــهِ »َكيياَن يَيقنييولن لا  َمييرايةا
ِِْن رَبـ َنا   .5745.رواه الب اره:  .«َأْرِضَنا  ِبرِيَقِة بـَْعِضَنا  ُيْشَفى َسِقيُمَنا  بِِ 

 بَاب: الط يَـَرةِ  -16

:  قَاَل: يَاع تن َرسنوَل الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1969 ُرَهـا اْلَفـْألُ »يَيقنولن َل ِطيَـَرَة  َوَخيـْ
(2)

» 
  .5754.رواه الب اره:  .«اْلَكِلَمُة الص اِلَحُة َيْسَمُعَها َأَحدُُكمْ »ال َفأ لن  قَاَل:  قَالنوا: َوَما

 
 بَاب: اْلِكَهانَةِ  -17

ييَيي ٍم اقي َتتَيَ تَييا   َيَرَمييت   : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1971 يين   ن ا ما ييرَأَ َي   َقَهييى يفا ام 
َرد  نت  َا األ  َداإن َتَريمنوا إا   يَ  َ امايمل   َيَقتَي َيت  َولَيَدَ ا الَيياه يفا َب  ناَهيا   َات  ََجيٍر   ََأيَبياَب َب  نَيَهيا َو ا كا

د  : َكي يَف  إاَن الَنخا  َيَقَهى: أََن لايََة َميا يفا َب  ناَهيا تنيرَقل  َعب يدل أَو  أََميةل   َيَقياَل َويا  ال َمير أَقا الَييتا َتراَميت 
ث يمن َذلايَ  ين َيم .أَت َر ن يَ  يتَيَهَم  َ ما ا َرسنوَل الَ ها  َمن  َك َشراَب َوَك َأَكيَم  َوَك َن َيَق َوَك اس 

 َيَقياَل النَيخا   (3)

                                                                                                  
 .السحل نفسه :وقيم      وعة السحل  بالهحل وختفيف اليحل وت أ األد ره التشديد (1)
الفيال  يميا  :وقيال بعهيهحل  وال يريق  يميا يسيوء  قيط  الفال  يميا حيسين و يميا يسيوء :قال أ م العاي  مهمود وقد ك يهمب (2)

 .والفال ما وقص من تري قرد خبلم ال ريق  حيسن  قط
وطيم اليد  بهيحل ال ياء   ل   لن  در إذا  رك ال  ت بثيأره :يقال  يهدر :أه)ويف رواية بالتيتانية   باطًل أه ذ ت ب م:  (3)

 (.وبفتيها أيًها
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 :« ِ5758.رواه الب اره:  .«ِإن َما َهَذا ِمْن ِإْخَواِن اْلُكه ان.  

 ابَاب: ِإن  ِمْن اْلبَـَياِن ِسْحرً  -12

يييَ  اهللن َعني هنَميييال َيييها ب ييينا عنَميييَر َعييين  َعب يييدا ا -1971 يييرااا َ َ  َبَيييا  َر ا ييين  ال َمش  يييَلنا ما : أَنَيييهن قَيييداَ  َرجن
َت الَناسن لابَيَيا ااَما   َيَقاَل َرسنولن الَ ها  ِإن  بـَْعـَ  اْلبَـيَـاِن  :أَو   - (1) اِإن  ِمْن اْلبَـَياِن َلِسْحرً »:  َيَعجا

  .5767.رواه الب اره:  .«- ِسْحرس 

 بَاب: َل هامةَ  -19

د  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1978 ــى ُمِصــحِ »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا .رواه  (2).«َل يُــورَِدن  ُمْمــِر س َعَل
  .5771الب اره: 

 بَاب: ُشْرِب السعم  َوالد َواِء بِِه َوَما ُيَخاُف ِمْنُه َواْلَخِبيثِ  -81

د َوَعننييهن  -1978 ــَرد ك ِمــْن َجَبــلن فـََقَتــَل نـَْفَســُه  فـَُهــَو ِفــي نَــاِر »قَيياَل:     َعيين  النَييخا َمــْن تـَ
فـََقتَـَل نـَْفَسـُه  َفُسـمعُه ِفـي يَـِدِه  اُسـم   (3)ى  َوَمـْن َتَحس ـاِفيَهـا َأبَـدً  اُمَخل دً  اَجَهن َم يـَتَـَرد ك ِفيِه َخاِلدً 

َفَحِديَدتُـُه ِفـي يَـِدِه   َوَمـْن قـَتَـَل نـَْفَسـُه ِبَحِديـَدةن  اِفيَها َأبَـدً  اُمَخل دً  ايـََتَحس اُه ِفي نَاِر َجَهن َم َخاِلدً 
  .5778.رواه الب اره:  .«اِفيَها َأبَدً  اُمَخل دً  اِبَها ِفي َبْطِنِه ِفي نَاِر َجَهن َم َخاِلدً  (4)َيَجأُ 

نَاءِ  -81 بَاُب ِفي اإْلِ َِا َوَقَع الذع  بَاب: ِإ

بَاُب ِفـي ِإنَـاِء َأَحـدُِكْم فـَْليَـَِّْمْسـُه  »قَياَل:  َرسنوَل ال َيها  : أَنَ َوَعننهن  -1974 َِا َوقَـَع الـذع ِإ

                                                                                                  
 ييإن أرييد باحلييديج اليد   يالعىن أنييه يسيتمال بييه   وكييل  السيير  منيه ميا يرييرم ق يوب السيامع  وإن كييان تيري  ييق :أه (1)

 .وإن أريد به الي   العىن أنه يكتست به من اإلمث ما يكتسبه السا ر  الرعتالق وب وير ى به الساتط ويستنبل به 
أيبييين القيييو   :بييين الق ييياعاقيييال   وراء ييييورل و يييرض ويبيييال مرييين مكسيييورات  ذو إبيييم مريهييية ع يييى ذه إبيييم يبيييييية :أه (2)

  ا ل مييالق وجييوًلا واعتقيياًلا سييمً  يفوذليي  حا يية مييا يقييص يف النفييوس ميين اعتقييال العييدود اليييت نفا ييا   سيي مت إب هييحل ميين العا يية
 .قاله عياض  وأب  ها شرًعا وطبًعا

 ) هم ت  بودن  ندد  أه: جترع(. (3)
 )بفتن أوله وختفيف اعيحل وبا مب  أه: ي عن تا  وقد  سهم ا مبق  واأليبم يف جيأ: يوجأ(. (4)
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  .5782.رواه الب اره:  (1).«َجَناَحْيِه ِشَفاًء َوِفي اْْلَخِر َداءً  َأَحدِ ُكل ُه  ثُم  لَِيْطَرْحُه  فَِ ن  ِفي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(76) 

 ِكَتاب الل َبا،ِ 

 َل ِمْن اْلَكْعبَـْيِن فـَُهَو ِفي الن ارِ بَاب: َما َأْسفَ  -1
د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1975 زَاِر َفِفــي »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــْيِن ِمــْن اإْلِ ــا َأْســَفَل ِمــْن اْلَكْعبَـ َم

  .5787.رواه الب اره:  .«الن ارِ 

                                                                                                  
  .1396ا وقص اليباب يف شراب أ دكحل/  : . يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف بدء اخل ق/ باب: إذ (1)
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 بَاب: اْلبُـُروِد َواْلِحبَـَرِة َوالش ْمَلةِ  -8

َا ب يينا  -1976 د  َمالاييٍ   َعيين  أَنَيي  أَن  يَي  َبَسييَها احل ابَيييرََق. قَيياَل: َكيياَن َأَ ييت  الثيديَييابا إاَن النَييخا
  .5813.رواه الب اره: 

َهاَعن  َعاإاَشَة  -1977 َ  اهللن َعني  بَييرٍَق. : أََن َرسنوَل الَ ها َر ا َ   ينونيفَد سنيجدَ  بابينير ٍل  ا  ا
.رواه  (1)

  .5814الب اره: 

 ب: الثـ َياِب اْلِبي ِ بَا -8

َ  َعين  َأ ا َذر   -1972 َ أَ َيي تنييهن َوقَييد   قَيياَل: أَ َيي ييتن النَييخا ييَو نَيياإاحلل  مثن َوَعَ ي ييها ثيَيو بل أَبي ييَيةن  َو ن
َقَن   َيَقاَل:  تَييي  َِِلَك ِإل  َدَخلَ »اس  :  «اْلَجن ـةَ  َما ِمْن َعْبدن قَاَل: َل ِإَلَه ِإل  الل ُه  ثُم  َماَت َعَلى  قين  يتن

: َوإان  َدََن َوإان  َسيَرَا  قَياَل:  «َوِإْن زََنى َوِإْن َسـَر َ »َوإان  َدََن َوإان  َسَرَا  قَاَل:  َوِإْن زَنَـى َوِإْن »قين  يتن
: َوإان  َدََن َوإان  َسَرَا  قَاَل:  «َسَر َ  َِ  ْن َسَرَ   َعَلى َرْغِم َأْنفِ َوِإْن زََنى َوإِ »قين  تن وََكياَن أَبنيو  «رِ َأِبي 

 . ََيا قَاَل: َوإان  َرتاحَل أَن فن َأ ا َذر    .5827.رواه الب اره: َذر  إاَذا َ َدَ  تا

ِْ اْلَحرِيِر لِلر َجاِل  َوَقْدِر َما َيُجوُز ِمْنهُ  -4  بَاب: لُْب

راييييرا  إاَك  َ  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  عنَميييَر  -1979 يييبَيَعي ها نَيَهيييى َعييين  احلَ  َكيييَيا. َوَأَشييياَر باإايب 
ا  َ اَيانا اإل ا  َع َلَ .الَ تَي   : األ  بي َهاَ . يَيع  ا

  .5828.رواه الب اره:  (2)

نـَْيا لَـْم يـَْلَبْســُه ِفـي اْْلِخــَرةِ »: : قَياَل النَيخا  َوَعننيهن  -1921 َْ اْلَحرِيـَر ِفــي الـدع . «َمــْن لَـِب
  .5834.رواه الب اره: 

 اْفِتَراِش اْلَحرِيرِ  بَاب: -5

ييييَرَب يفا آنايَييييةا الييييَيَ تا َوال فاَهييييةا  َوأَن   قَيييياَل: نَيَهانَييييا النَييييخا   َعيييين   نَييي َفييييَة  -1921 أَن  َنش 
ََ َعَ ي ها. 

يَبا ا  َوأَن  َع  ا رايرا َوالدد َا احلَ    .5837.رواه الب اره: نَأ كنَم  ايَها  َوَعن  لنب 

                                                                                                  
 .والرال  نا عرت اليمن  من التيبري و و التبي  (1)
 ) و ما يكون يف الثياب من   ريف و  ريب وحنوإا(. (2)
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 َعْن التـ َزْعُفِر لِلر َجالِ  بَاب: النـ ْهيِ  -6

1928-  ٍَ   .5846.رواه الب اره: أَن  يَيتَيَبع َفَر الَرجنمن.  قَاَل: نَيَهى الَنخا   َعن  أََن

ْبِتي ِة َوَغْيرَِها -7  بَاب: النـ َعاِل الس 

قَيياَل: نَيَعييحل .ينَريي د  يفا نَيع َ ي ييها   : أَنَييهن سنييئاَم: َأَكيياَن النَييخا  َوَعننييهن  -1928
.رواه الب يياره:  (1)

5855.  
 بَاب: َل َيْمِشي ِفي نـَْعلن َواِحَدةن  -2

َل يَْمِشـي َأَحـدُُكْم ِفـي نـَْعـلن َواِحـَدةن  »قَياَل:  : أََن َرسنيوَل ال َيها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -1924
ْنِعْلُهَما َجِميعً الُِيْحِفِهَما َجِميعً    .5856اره: .رواه الب  .«ا  َأْو لِيـُ

 بَاب: يـَْنزُِع نـَْعَلُه اْلُيْسَرك -9

َِا »قَيييياَل:  : أََن َرسنييييوَل ال َيييها َوَعننيييهن  -1925 َِا انـْتَـَعـــَل َأَحــــدُُكْم فـَْلَيْبــــَدْأ بِــــاْلَيِميِن  َوِإ ِإ
َعُل  َوآِخَرُهَما تُـ  َزعُ انـْتَـَزَع فـَْلَيْبَدْأ بِالش َماِل  لَِتُكْن اْلُيْمَنى َأو َلُهَما تـُنـْ   .5855.رواه الب اره: . «نـْ

 
َقُش َعَلى نـَْقِش َخاَتِمهِ »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -11  «َل يـُنـْ

َا ب نا َمالاٍ   -1926 ين   اَهيٍة  َونَيَقيَ   اييها حمنََميدل  ااخَتَيَي َتاَمًي : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  أََن ما
ـــِإن ـــي ات َخـــ»َرسنيييولن ال َيييها  َوقَييياَل:  ـــاَل  اْذُت َخاَتًم ـــدس َرُســـوُل الل ـــِه  َف ِمـــْن َوِر ن َونـََقْشـــُإ ِفيـــِه: ُمَحم 

ُقَشن  َأَحدس َعَلى نـَْقِشهِ    .5877.رواه الب اره:  .«يـَنـْ

َِ اْلُمَتَشب ِهيَن بِالن َساِء ِمْن اْلبـُُيوتِ  -11  بَاب: ِإْخَرا

                                                                                                  
 . 254 يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف الرلق/ باب: الرلق يف النعال/  : .( 1)
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يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَيييالَ  َعييينا اب ييينا  -1927 ال منَ َنثاييي َ  : َلَعيييَن النَيييخا  َعبَييياٍس َر ا
ييين  الردَجييييالا   (1) ما

َوال منتَيَرجدَلتا مان  الندَساءا 
رََ  النَيخا   «َأْخرُِجوُهْم ِمْن بـُيُـوِتُكمْ »َوقَاَل:  (2) يرََ  ا نَلنًي قَياَل:  َيَأت    َوَأت 

  .5886.رواه الب اره:  (3).اعنَمرن  نَلنً 

َْظَفارِ بَاب: تـَْقِليِم ا -18 َْ 
ْس » :يَيقنيييييولن   النَيييييخَ يَاع يييييتن  قَييييياَل:  نَريي يييييرََق  َعييييين  َأ ا . (181) ـــــاُن   :اْلِفْطـــــَرُة َخْمـــــ اْلِخَت

ََْظَفاِر  َونـَْتُف اْلبَاطِ  (4)َواِلْسِتْحَداُد    .5891.رواه الب اره:  . «َوَقصع الش اِرِب  َوتـَْقِليُم ا

ييَ  اهللن  َعيينا اب يينا  -1922 د عنَمييَر َر ا ــُروا »قَيياَل:   َعني هنَمييا  َعيين  النَييخا َخــاِلُفوا اْلُمْشــرِِكيَن  َوَوفـ 
(6)َوَأْحُفوا الش َواِربَ  (5)الل َحى 

  .5892.رواه الب اره:  (7).«

 
 بَاب: اْلِخَضابِ  -18

ــــوَد َوالن َصــــارَ »: قَيييياَل: قَيييياَل: النَييييخا   َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -1929 ك َل َيْصــــبـَُُّوَن ِإن  اْليَـُه
  .5899.رواه الب اره:  (8).«َفَخاِلُفوُهمْ 

 بَاب: اْلَجْعدِ  -14

                                                                                                  
 .التع ف الت  ق خب ق النساءأه التكسر  :ال نج (1)
 .التشبهات بالرجال :أه (2)
يييَن الندَسييياءا باالردَجيييالا  َلَعيييَن َرسنيييولن ال َيييها  :قَيييالَ  ( .َويفا راَوايَيييٍة عن يييهن 3) َتَشيييبيدَهاتا ما يييَن الردَجيييالا باالندَسييياءا  َوال من َتَشيييبدهاَ  ما . )رواه ال من

 ( .5885الب اره: 
 .والرال به استعمال الوسى يف   ق الشعر من مكان حروص من اعسد  ديدمن احلاستفعال ( 4)
 ) و بتشديد الفاء من التو ري و و اإلبقاء  أه ا ركو ا وا رق(. (5)
 .جيبه ويستقريه :أه :شاربه  حيف (6)
  .وكان ابنن عمَر إذا  ج أو اعتمَر قبَة ع ى حليتها   ما  هَم أَتَيه.ومامه:  (7)
  .1444من الوا ص الكررق  وقد  قد  يف أ اليج األنبياء/ باب: ما ذكر عن ب  إسراإيم/  : . يا  (8)
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1991-  ٍَ يًل  قَياَل: َكياَن َشيَعرن َرسنيولا ال َيها  َعن  أََن َ َرجا ع يدا  بيَي   ََ باالَسيباطا َوَك اعَ    لَيي 
  .5955.رواه الب اره: أنذننَيي ها َوَعا اقاها. 

ييها  ملَ  أََر بَيع ييَدهن  َل: َكيياَن النَييخا  قَييا َوَعننييهن  -1991 ا  َ َسييَن ال َوج  حَل ال يَييَدي نا َوال َقييَدَم   َ يي  
ا.  َط ال َكَف   ثي َ هن  وََكاَن َبسا َ هن ما   .5957.رواه الب اره: َوَك قَيبي 

 بَاب: اْلَقَزعِ  -15

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -1998 . سنوَل الَ ها قَاَل: يَاع تن رَ  َر ا َهيى َعين  ال َقيبَعا يَيني 
(1)

.رواه  
  . 5925الب اره: 

 بَاب: الط يِب ِفي الر ْأِ، َوالل ْحَيةِ  -16

1998-  َ : كنن يييتن أنطَيدييتن النَيييخا َهيييا قَالَيييت  يييَ  اهللن َعني  يييدن  َ يييَن  َعيين  َعاإاَشيييَة َر ا باَأط يَيييتا َميييا جيَا
َد َوبايَص ال ديتا يفا رَأ   ها َوحلا َيتاها. َأجا   .5923.رواه الب اره: سا

 بَاب: َمْن َلْم يـَُرد  الط يبَ  -17

1994-  ٍَ َ  َعن  أََن (2)ال ديَت.َكاَن َك يَيرنل    أََن الَنخا
  .5929.رواه الب اره:  

 
 بَاب: الذ رِيَرةِ  -12

: طََيب ييتن  -1995 َهييا قَالَييت  ييَ  اهللن َعني  بايَييَدَه  باييَيرايرٍَق يفا َ َجييةا  َرسنييوَل ال َييها َعيين  َعاإاَشييَة َر ا
 . رَا ا مد َواإل ا     .5935.رواه الب اره: ال َوَلاعا  لا  يا

 اْلُمتَـَفل َجاِت لِْلُحْسنِ  :باب
ييييعنولٍ . (188) َيييياتا قَييييال:   َعيييينا اب يييينا َمس  َاتا   َلَعييييَن ال َييييهن ال َوااا ييييتَيو اا   َوال منتَيَنمدَريييياتا   َوال منس 

                                                                                                  
 .يع  يف جوانت الرأس   و أن حي ق رأس الرخ ويرتك له  هنا و هنا شعر و هنا :قال عبد اهلل راويه (1)
  .1157رل من ا دية/  : . يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف ا بة/ باب: ما ك ي (2)
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َوال منتَيَف دَجيياتا 
يينا ال منَغييدييرَاتا َت  ييَق ال َييها  َيَعيياَن  (1) يييَو يفا    يا َك أَل َعيينن َميين  َلَعييَن النَييخا   َمييا  لا  ينس  َو ن
  .5931.رواه الب اره:  .  7.احلشر:  .آ َاكنحل  الَرسنولن َ  نينوهن  َوَما: كاَتابا الَ ها 

 اْلَوْصِل ِفى الش َعرِ  :باب
يييَ  اهللن َعني هنَميييا:َعييينا اب ييينا عنَميييَر . (188)  (2)ْلَواِصـــَلةَ َلَعـــَن الل ـــُه ا» :قَيييالَ  أََن َرسنيييوَل ال َيييها  َر ا

  .5937.رواه الب اره:  . «َواْلُمْستَـْوِصَلَة  َواْلَواِشَمَة َواْلُمْستَـْوِشَمةَ 

 بَاب: َعَذاِب اْلُمَصو رِيَن يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  -19

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  ب نا َعنا ا -1996 ِإن  الـ ِذيَن َيْصـنَـُعوَن َهـِذِه »قَياَل:  : أََن َرسنوَل ال َيها َر ا
بُوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة  يـَُقاُل َلُهْم: َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ    .5951.رواه الب اره:  (3).«الصعَوَر يـَُعذ 

 
 بَاب: نـَْقِ  الصعَورِ  -81

َهييا:اإاَشييَة عَ .َعيين   (184) ييَ  اهللن َعني  َ  َر ا ييرنكن سا بَيي تاييها َشييي ئً   أََن النَييخا  ايييها َ َرييالايتن  املَ  َيكنيين  يَيتي 
   .5952.رواه الب اره:  . إاَك نَيَقَههن 

: قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1997 يَيقنييولن
ََِهــبَ » (4) ــْن   َوَمــْن َأْظلَــُم ِمم 

                                                                                                  
والتف ج أن يفر  ب    انفرا  ما ب  الثنيت  -بالفاء والل  واعيحل-والف ج   و   اليت    ت الف ج أو  رنعه  مجص متف جة( )1)

نا ا متليبقة  ر ا يبنعته الرأق اليت  كون أس  ويستيسن من الرأق  و و حتص عالق بالثنايا والرباعيات  التليبق  بالرل وحنوه
  ا  كييون مف جيية جديييدق السيين ويييي ت ذليي  يف الكييرألن الرييغريق تالبًيي يفوقييد  فع ييه الكبييريق  ييو حل أ ييا يبييغريق  لترييري متف جيية

ومين  يديج تيريه يف السينن   بين مسيعولاا يف بعة طرا  يديج وقد ثبت النه  عنه أيهً   وتديد األسنان يسمى الوشر بالراء
 (.وتري ا

 .لشعر يف الرأس و من ويبم ا( 2)
َهييا يف البيييوع/ بيياب: التجييارق  (3) ييَ  اهللن َعني  . يييا ميين الوا ييص الكييررق يف ال تريير  و ييو طييرم ميين  ييديج  قييد  عيين عاإشيية َر ا

  .1556 يما يكره لبسه ل رجال والنساء/  : 
 : قال اهلل  عان: ومن أظ حل ..وعند مس حل: قال رسول اهلل ( 4)



  

 (681) 

َِر ةً   . 5953.رواه الب اره:  .«َيْخُلُق َكَخْلِقي  فـَْلَيْخُلُقوا َحب ًة  َوْلَيْخُلُقوا 

  .7559.رواه الب اره:  (1).«فـَْلَيْخُلُقوا َشِعيَرةً »َودَاَل يفا راَوايٍَة: 

 َما ُوِطَئ ِمَن الت َصاِويرِ  :باب
َهييا: َهيياَعني  وَ . (185) ييَ  اهللن َعني  يين  َسييفَ  ال َييها  قَييداَ  َرسنييولن  َر ا ٍر َوقَييد  َسييتَير تن باقاييرَا ٍ ما

 َع َييى يا  (2)
َوقٍ  َسييه 
ــْوَم الْ  اَأَشــدع الن ــاِ، َعــَذابً » :َ َتَكييهن َوقَييالَ   ايَهييا َمَاثايييمن   َيَ َمييا َرآهن َرسنييولن ال َييها  يا  (3) ِقَياَمــِة يـَ

ا َ َجَع  نَ  :قَاَلت   .«ِبَخْلِق الل هِ  (4)ال ِذيَن ُيَضاُهونَ    .5954.رواه الب اره:  . اهن واَساَلًق أَو  واَساَل َي  

 
 

 
(77) 

ََدبِ   ِكَتاب اَْ
 بَاب: َمْن َأَحقع الن اِ، ِبُحْسِن الصعْحَبةِ  -1

 َيَقيياَل: يَييا َرسنييوَل ال َييها  َميين   قَيياَل: َجيياَء َرجنييمل إاَن َرسنييولا ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -1992
يينا يَبييَياَبيتا  قَيياَل: َأَ يق  النَيي نس  َ َميين   قَيياَل:   «أُمعــكَ »اسا كا َ َميين   قَيياَل: «ثُــم  أُمعــكَ »قَيياَل: مثن   قَيياَل: مثن

                                                                                                  
  .لاَي   نقنوا َ َبًة أَو  َشعاريَقً  أَو  .ولفظه يف األيبم:  (1)
 .أه سرت(2)
والسييقف   أو  يياإط بيي   يياإ    أو كييوق بيي  بيتيي   أو عيييدان يو ييص ع يهييا التيياع  أو حييدع  يبييفة بيي  يييده البيييت :أه( 3)

مر فيييص  السيييهوق بييييت يبيييغري منييييدر يف األرض :وقييييم    هيييو حيييدعوميييا كيييان لاتيييًل   ا  هيييو سيييهوق ميييا كيييان وسييي ً   ع يييى اعمييييص
 .يبفة ب  بيت  :وقيم  يشبه اخلبانة  السم 

 .يشبهون :أه( 4)
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َ َمن   قَاَل: «ثُم  أُمعكَ »   .5971.رواه الب اره: . «ثُم  َأبُو َ »  قَاَل: مثن

 بَاب: َل َيُسبع الر ُجُل َواِلَدْيهِ  -8

يرٍو َعن  َعب دا  -1999 يَ  اهللن َعني هنَمياال َيها ب ينا َعم  ِإن  ِمـْن َأْكبَـِر »: قَياَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها  َر ا
َيُسـبع »قايَم: يَيا َرسنيوَل ال َيها  وََكي يَف يَي  َعينن الَرجنيمن َوالاَدي يها  قَياَل:  .«اْلَكَبائِِر َأْن يـَْلَعَن الر ُجُل َواِلَدْيهِ 

  .5973.رواه الب اره:  .«ِل  فـََيُسبع َأبَاُه  َوَيُسبع أُم ُه  فـََيُسبع أُم هُ الر ُجُل َأبَا الر جُ 

 بَاب: ِإْثِم اْلَقاِطعِ  -8

َ  َعن  جنبَيري ا ب نا من  عاحٍل  -8111 :  قَاَل: يَاع تن الَنخا  (1).«َل يَْدُخُل اْلَجن ـَة قَـاِطعس »يَيقنيولن
  .5984.رواه الب اره: 

 ْن َوَصَل َوَصَلُه الل هُ بَاب: مَ  -4

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8111 ِمــْن الــر ْحَمِن  فـََقــاَل  (2)ِإن  الــر ِحَم َشــْجَنةس »قَيياَل:    َعيين  النَييخا
  .5988.رواه الب اره:  .«الل ُه: َمْن َوَصَلِك َوَصْلُتُه  َوَمْن َقطََعِك َقطَْعُتهُ 

 ِلَهابَاب: تـَُبلع الر ِحُم بَِباَل  -5

8118-  َ يييَ  اهللن َعني هنَميييا قَييياَل: يَاع يييتن النَيييخا يييَرو ب ييينا ال َعييياصا َر ا َهيييارً  َعييين  َعم  ييير    اجا يييَر سا َتيي 
 : ِإن  آَل َأِبي ُفالنن لَْيُسـوا بَِأْولِيَـاِئي  ِإن َمـا َولِي ـَي الل ـُه َوَصـاِلُح اْلُمـْؤِمِنيَن  َوَلِكـْن َلُهـْم رَِحـمس »يَيقنولن
(3)َها بَِباَلَهاَأبـُلع 

  . 5995.رواه الب اره:  .«

َْ اْلَواِصُل بِاْلُمَكاِفئِ  -6  بَاب: لَْي

                                                                                                  
 (.أه قاطص الر حل) (1)
إي  ه يا أو   متيداتم :احلديج شجون أه :ومنه  وأيب ه اشتباك العروا واألتران  بهحل أوله وبكسره و كى الفتن أيًها (2)

 .الرمحن جمادًا
 (.أيب ها بر تها )يع : (3)
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د  -8118 يييَ  اهللن َعني هنَميييا  َعييين  النَيييخا يييرٍو َر ا َْ اْلَواِصـــُل »قَييياَل:  َعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا َعم  ـــْي َل
َِا ُقِطَعْإ رَحِ    . 5991.رواه الب اره:  .«ُمُه َوَصَلَهابِاْلُمَكاِفِئ  َوَلِكِن اْلَواِصُل ال ِذي ِإ

 بَاب: رَْحَمِة اْلَوَلِد َوتـَْقِبيِلِه َوُمَعانـََقِتهِ  -7

َهييييياَعييييين  َعاإاَشيييييَة  -8114 يييييَ  اهللن َعني  د  َر ا ؟ إاَن النَيييييخا : َجييييياَء أَع يييييرَا ا  َيَقييييياَل:  ينَقبيد نيييييوَن  قَالَيييييت 
َياَن  َ َمييا نينَقييبيد نهنحل    َيَقيياَل النَيي ــَزَع الل ــُه ِمــْن قـَْلِبــَك الر ْحَمــةَ »: خا  الردييبي  .رواه  .«َأَوَأْمِلــُك لَــَك َأْن نـَ

  .5998الب اره: 

د َعيين  عنَمييَر ب يينا اخلَ  َييابا  -8115 يين  الَسييخ ا َت  نييتن  : قَييداَ  َع َييى النَييخا ييرَأَقل ما َسييخ ل   َييإاَذا ام 
قا   إاَذا َوَجَدت  يَبيباي   يَيَها َ س  : يفا الَسيخ ا َأَتَي  يهن   َأَل َريَقت هن باَب  ناَهيا َوأَر َ يَعت هن   َيَقياَل لَنَيا النَيخا   اثَد 

ــَدَها ِفــي الن ــاِر » ــًة َوَل ــَرْوَن َهــِذِه طَارَِح ييدارن َع َييى أَن  َك َ   َرَ ييهن   َيَقيياَل:  «َأتـُ ييَ   َيق  لَل ــُه »قين  نَييا: َك  َو ا
  .5999.رواه الب اره:  .«ِه ِبَوَلِدَهاَأْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهذِ 

 بَاب: َجَعَل الل ُه الر ْحَمَة ِمائََة ُجْزءن  -2

:  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8116 ــَة ِمائَــَة »يَيقنييولن ــَل الل ــُه الر ْحَم َجَع
َْرِ  ُجـْزءً   اُجْزءن  فََأْمَسَك ِعْنَدُه ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن ُجْزءً  َْ َِلِـَك اْلُجـْزِء اواحـدً  اَوَأنـَْزَل ِفـي ا   َفِمـْن 

  .6555.رواه الب اره:  .«يـَتَـَراَحُم اْلَخْلُق  َحت ى تـَْرَفَع اْلَفَرُ، َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها  َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبهُ 

 بَاب: َوْضِع الص ِبي  َعَلى اْلَفِخذِ  -9

ييَ  اهللن َعني هنَمييانا َدي ييٍد َعيين  أنَسيياَمَة ب يي -8117 يَأ تنييينيا  َييينق عاييدنيا  قَيياَل: َكيياَن َرسنييولن ال َييها  َر ا
 : َ يَيقنيولن َ َيهنيم هنَما  مثن يَرد  مثن نت  يياها األ  َسيَن َع َيى َ  ا يياها  َويينق عايدن احلَ  الل ُهـم  اْرَحْمُهَمـا فَـِ ن ي »َعَ ى َ  ا

  . 6553.رواه الب اره:  .«َأْرَحُمُهَما

 بَاب: رَْحَمِة الن اِ، َواْلبَـَهاِئمِ  -11

؟ َو نيَو  قَاَل: قَاَ  َرسنولن الَ ها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8112 نَيا َمَعيهن   َيَقياَل أَع يرَا ا يفا يَبيَلٍق َوقنم 
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د:  َميا َسيَ حَل النَيخا  .  َي َ ا  َوَك  َيير َ حل  َمَعنَيا َأَ يدً ايفا الَرَلقا: الَ هنحَل ار مَح  ا َوحمنََميدً  َع يرَا ا َلَقـْد »قَياَل لايف 
  .6515.رواه الب اره:  .«اواسعً  (1)َحج ْرتَ 

َ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها  -8119 رٍي َر ا تـَـَرك اْلُمـْؤِمِنيَن »: َعن  الني ع َمانا ب نا َبشا
َِا اْشـــَتَكى ُعْضـــو  تَـــَداَعى لَـــُه َســـائُِر ِفـــي تـَـــَراُحِمِهْم  َوتـَـــَواد ِهْم  َوتـََعـــ اطُِفِهْم  َكَمثَـــِل اْلَجَســـِد  ِإ

  .6511.رواه الب اره:  .«َجَسِدِه بِالس َهِر َواْلُحم ى

َا ب ينا َمالاييٍ   -8111 د َعين  أَنَيي   فََأَكــَل اَمــا ِمــْن ُمْسـِلمن غَــَرَ، َغْرًســ»قَياَل:    َعين  النَييخا
  .6512.رواه الب اره:  (2).«َداب ةس  ِإل  َكاَن َلُه بِِه َصَدَقةس  ِمْنُه ِإْنَسانس َأوْ 

د َعن  َجرايَر ب َن َعب دا ال َيها الَبَج اي د  -8111  .«َمـْن َل يـَـْرَحُم َل يـُـْرَحمُ »قَياَل:    َعين  النَيخا
  .6513.رواه الب اره: 

 بَاب: اْلَوَصاِة بِاْلَجارِ  -11

َها َة َعن  َعاإاشَ  -8118 َ  اهللن َعني  د  َر ا َمـا زَاَل يُوِصـيِني ِجْبرِيـُل بِاْلَجـاِر  »قَياَل:  َعين  النَيخا
  .6514.رواه الب اره:  .«َحت ى ظَنَـْنُإ َأن ُه َسيـَُور ثُهُ 

 بَاب: ِإْثِم َمْن َل يَْأَمُن َجارُُه بـََوائَِقُه  -18

َ َعن  َأ ا شنَري ٍن  -8118 َوالل ِه َل يـُْؤِمُن  َوالل ِه َل يـُْؤِمُن  َوالل ِه َل »قَاَل:   : َأَن الَنخا
ال ِذي َل يَْأَمُن َجارُُه بـََوائَِقهُ » قايَم: َوَمن  يَا َرسنوَل الَ ها  قَاَل: .«يـُْؤِمنُ 

(3)
   .6516.رواه الب اره:  .«

 َفاَل يـُْؤِِ َجارَهُ  بَاب: َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِالل ِه َواْليَـْوِم اْْلِخرِ  -18

َمـْن َكـاَن يـُـْؤِمُن بِالل ـِه َواْليَــْوِم اْْلِخـِر »: قَاَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8114

                                                                                                  
 . يقت :أه (1)
يف البارعيييية/ بييياب:  هييييم الييييبرع والغييييرس/  :  -بسيييياا أي ميييين  يييييا-يا ميييين الو ييييص الكيييررق يف ال تريييير  وقييييد  قييييد   ييي.( 2)

1571 . 
 .و   الريبة أو الدا ية  مجص باإقه( 3)
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ــْؤِمُن  ــْن َكــاَن يـُ َفُه  َوَم ــْوِم اْْلِخــِر فـَْلُيْكــرِْم َضــيـْ ــْؤِمُن بِالل ــِه َواْليَـ ــْن َكــاَن يـُ ــْؤِِ َجــارَُه  َوَم ــاَل يـُ بِالل ــِه َف
رً    .6518.رواه الب اره:  .«َأْو لَِيْصُمإْ  اَواْليَـْوِم اْْلِخِر فـَْليَـُقْل َخيـْ

 بَاب: ُكلع َمْعُروفن َصَدَقةس  -14

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعيييين  َجييييابارا ب يييينا َعب ييييدا ال َييييها  -8115 د َر ا ُكــــلع َمْعــــُروفن »قَيييياَل:    َعيييين  النَييييخا
  .6521.رواه الب اره:  .«َصَدَقةس 

َْمِر ُكل هِ  -15 َْ  بَاب: الر ْفِق ِفي ا

َهاَعن  َعاإاَشَة  -8116 َ  اهللن َعني  د  َر ا : قَاَل الَنخا َْمـِر  »: قَاَلت  َْ ِإن  الل َه ُيِحـبع الر فْـَق ِفـي ا
  . 6524.رواه الب اره:  .«ُكل هِ 

 ابَاب: تـََعاُوِن اْلُمْؤِمِنيَن بـَْعِضِهْم بـَْعضً  -16

د َعن  َأ ا منوَسى  -8117 يَـاِن  َيُشـدع بـَْعُضـُه »قَياَل:    َعين  النَيخا اْلُمـْؤِمُن لِْلُمـْؤِمِن َكاْلبـُنـْ
َ َأيَبيياباعاها  وََكيياَن النَييخا   «ابـَْعًضــ َ َشييَبَ  بيَيي   ييَألن  أَو  طَالاييتن َ اَجييٍة  اَجالاًسيي مثن   إاذ  َجيياَء َرجنييمل َيس 

نَييا باوَ  ييها  َيَقييياَل: أَقي بَييَم َعَ يي  ها ـــْؤَجُروا  َولْــيَـْقِ  الل ــُه َعلَـــى ِلَســاِن نَِبي ـــِه َمــا َشـــاءَ »ج  .رواه  .«اْشــَفُعوا فـَْلتـُ
  .6527الب اره: 

 اَوَل ُمتَـَفاِحشً  افَاِحشً  بَاب: َلْم َيُكْن الن ِبيع  -17

َا ب نا َمالاٍ   -8112   َكياَن ا  َوَك َلَعانًيا  َوَك َ َياًشياَسيَبابً  قَياَل: ملَ  َيكنين  النَيخا   َعن  أََن
ََ دانَا عان َد ال َمع تاَبةا:    .6531.رواه الب اره:  (1).«َما َلُه َتِرَب َجِبيُنهُ »يَيقنولن ألا

َها: َعن  َعاإاَشَة . (186) َ  اهللن َعني  يَتأ َذَن َع َيى  أََن َرجنًل َر ا َْ » : َيَ َميا َرآهن قَيالَ    النَيخد اس   بِـْئ
َْ ابْــُن اْلَعِشــيَرةِ  ََ َ  َ َييَق  .«َأُخــو اْلَعِشــيَرِة  َوبِــْئ ييها َواني َبَسييَط إالَي ييها   َيَ َمييا   النَييخ   َيَ َمييا َج َيي ها سا َوج 

َ  رَأَي َت الَرجنَم قين  َت َلهن َكيَيا وََكيَيا  مثنَ   يَا َرسنوَل الَ ها  :ان  ََ َق الَرجنمن قَاَلت  َلهن َعاإاَشةن  يَت سا   ا َ  ََ ق 

                                                                                                  
 .وظا ره الدعاء ع يه بيل  وك يقرد ذل   قتم ألن القتيم يقص ع ى وجهه ليرتب :أه (1)
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ييها َواني َبَسيي  َت إالَي ييها  ها   ِإن  َشــر  الن ــاِ، ايَــا َعاِئَشــُة َمتَــى َعِهــْدتِِنى َفح اًشــ» : َيَقيياَل َرسنييولن ال َييها  .َوج 
  .6532.رواه الب اره:  . «ِعْنَد الل ِه َمْنزَِلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمْن تـَرََكُه الن اُ، اتـ َقاَء َشر هِ 

 بَاب: ُحْسِن اْلُخُلِق َوالس َخاِء َوَما يُْكَرُه ِمْن اْلُبْخلِ  -12

ٍء َقط   َيَقاَل َك.  قَاَل: َما سنئاَم الَنخا   َعن  َجاباٍر  -8119   .6534.رواه الب اره: َعن  َش  

8181-  ٍَ َ  َعييين  أَنَييي : أن  قَييياَل: َتيييَدم تن النَيييخا يييناَ   َ َميييا قَييياَل يا يييَر سا َ  (1)م  َعش  َوَك: ملا
  .6538.رواه الب اره: يَبنَيع َت  َوَك: َأَك يَبنَيع َت . 

َهى ِمْن الس َباِب َوالل ْعنِ  -19  بَاب: َما يـُنـْ

َ َعيين  َأ ا َذر   -8181 ييَص النَييخا :  : أَنَييهن يَا ــلس رجــاًل »يَيقنييولن بِاْلُفُســوِ   َوَل  َل يـَْرِمــي رَُج
  .6545.رواه الب اره:  (2).«ِر  ِإل  اْرَتد ْت َعَلْيِه  ِإْن َلْم َيُكْن َصاِحُبُه َكَذِلكَ يـَْرِميِه بِاْلُكفْ 

ييَيابا الَشييَجرَقا  - َعيين  ثَاباييتا ب يينا الَهييَياكا  -8188 يين  َأيب   أََن َرسنييوَل ال َييها  -وََكيياَن ما
ْســاَلِم فـَُهــوَ »قَيياَل:  ــِر اإْلِ ــْن َحَلــَف َعَلــى ِمل ــةن َغْي َْ َعَلــى اْبــِن آَدَم نَــْذرس ِفيَمــا َل   َم ــْي َكَمــا َقــاَل  َوَل

نـَْيا ُعذ َب بِـِه يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة  َوَمـْن َلَعـَن ُمْؤِمنًـ فـَُهـَو َكَقْتِلـِه   ايَْمِلُك  َوَمْن قـََتَل نـَْفَسُه ِبَشْيءن ِفي الدع
  .6547اره: .رواه الب  .«ِبُكْفرن فـَُهَو َكَقْتِلهِ  اَوَمْن َقَذَف ُمْؤِمنً 

 بَاب: َما ُيْكَرُه ِمْن الن ِميَمةِ  -81

َ  َعيين   نَييي َفييَة  -8188 :  قَيياَل: يَاع ييتن النَييخا ــْدُخُل اْلَجن ــَة قـَت ــاتس »يَيقنييولن (3)َل َي
.رواه  .«

  .6556الب اره: 

 بَاب: َما ُيْكَرُه ِمْن الت َماُدحِ  -81

                                                                                                  
 .وعما يهجر منهيستعمم جوابًا عما يستقير  (1)
ييها يَيا َكيا ارن  َيَقيد  بَياَء بايها َأَ يدنإنَ » :قَالَ  أََن َرسنوَل الَ ها  :َعن  َأىبا  نَريي َرَق .َويفا راَوايٍَة  (2) . )رواه الب ياره: «اإاَذا قَاَل الَرجنيمن أَلتا

6153. ) 
 . ا  :أه (3)
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رََق  -8184 د  : أََن رجًل َعن  َأ ا َبك  يرً  ذنكاَر عان يَد النَيخا    َيَقياَل النَيخا  ا َيأَثي ىَن َعَ ي يها َرجنيمل َتيي 
: « ييييرَارً  -َوْيَحــــَك  َقطَْعــــَإ ُعنُــــَق َصــــاِحِبَك َل َمَحالَــــَة  اِإْن َكــــاَن َأَحــــدُُكْم َماِدًحــــ - ايَيقنولنييييهن ما

ـــي َعَلـــى الل ـــِه فـَْليَـُقـــْل: َأْحِســـُب َكـــَذا وََكـــَذا  ِإْن َكـــاَن يـُـــَرك َأن ـــُه َكـــذَ  ِلَك  َوَحِســـيُبُه الل ـــُه َوَل يـُزَك 
  .6561.رواه الب اره:  (1).«اَأَحدً 

َهى َعْن الت َحاُسِد َوالت َدابُرِ  -88  بَاب: َما يـُنـْ

َا ب يينا َمالاييٍ   -8185 َل تـََباَغُضــوا  َوَل َتَحاَســُدوا  »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  أَنَيي
ابـَُروا َوَل تَــدَ 

ــْوَ  َثاَلثَــِة َأي ــامن اوَُكونُــوا ِعبَــاَد الل ــِه ِإْخَوانًــ (2)  .«  َوَل َيِحــلع ِلُمْســِلمن َأْن يـَْهُجــَر َأَخــاُه فـَ
  .6565.رواه الب اره: 

د َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -8186 ِإيـ ـــاُكْم َوالظـ ـــن   فَــــِ ن  الظـ ـــن  َأْكــــَذُب »قَيييياَل:    َعيييين  النَييييخا
َوَل َتَجس ُســوا  َوَل َتَحاَســُدوا  َوَل تَــَدابـَُروا  َوَل تـََباَغُضــوا  وَُكونُــوا  (3)َحــِديِث  َوَل َتَحس ُســوا الْ 

  .6564.رواه الب اره:  .«اِعَباَد الل ِه ِإْخَوانً 

 بَاب: َما َيُكوُن ِمْن الظ ن   -88

8187-  : َهييا قَالَييت  ييَ  اهللن َعني  يـَْعرِفَــاِن  اَوُفاَلنًــ اَمــا َأظُــنع ُفاَلنًــ»: قَيياَل النَييخا  َعيين  َعاإاَشييَة َر ا
 .«اِمْن ِديِنَنا شيئً 
  .6568  6567.رواه الب اره:  .«يـَْعرِفَاِن ِدينَـَنا ال ِذي َنْحُن َعَلْيهِ »َويفا راَوايٍَة: 

 بَاب: َسْتِر اْلُمْؤِمِن َعَلى نـَْفِسهِ  -84

                                                                                                  
  .1177لشهالات/ باب: إذا دكى رجم رجًل كفاه/  : . يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  و قد  يف ا (1)
 .ك  قاطعوا :أه (2)
 :وقييييم  ك  سيييألوا عييين السييير :أه «وك جتسسيييوا» :قوليييهو   (معنييياه ك  بيثيييوا عييين عييييوب النييياس وك  تبعو يييا :قيييال اخل يييا ) (3)

إيا  :وقييم  اء استكشيام ذلي  بنفسيهوباحلي  الفيرا بينهميا إنيه بياعيحل السيؤال عين العيورات مين تيريه :وقيم. التبيج :التجسَ
 . عىن
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:  اَل: يَاع ييييتن َرسنييييوَل ال َييييها قَيييي َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -8182 ُمَعــــاًفى ِإل   ُكــــلع أُم ِتــــي»يَيقنييييولن
ــْن  (1) ونَ اْلُمَجــاِهرُ  َــةِ َوِإن  ِم ــِل َعَمــاًل  الَمَجان ــَل الر ُجــُل بِالل ْي ــْد َســتَـَرُه الل ــُه َأْن يـَْعَم   ثُــم  ُيْصــِبَح َوَق

َكـَذا وََكـَذا  َوقَـْد بَـاَت َيْسـتـُُرُه رَبـعُه  َوُيْصـِبُح َيْكِشـُف  (2)َعَلْيِه  فـَيَـُقوَل: يَـا فُـاَلُن َعِمْلـُإ اْلَبارَِحـةَ 
َر الل ِه َعْنهُ    .6569.رواه الب اره: . «ِستـْ

 بَاب: اْلِهْجَرةِ  -85

َن َرياراهد  -8189 َل َيِحـلع ِلَرُجـلن َأْن يـَْهُجـَر »قَياَل:  : أََن َرسنيوَل ال َيها َعن  َأ ا أَي يوَب األ 
ُرُهَمـا الـ ِذي يـَْبـَدأُ بِالس ـاَلمِ َأخَ   .«اُه فـَْوَ  َثاَلِث لََيالن  يـَْلَتِقَياِن: فـَيـُْعِرُ  َهَذا َويـُْعـِرُ  َهـَذا  َوَخيـْ

  .6577.رواه الب اره: 

يَا أَيـعَها ال ِذيَن آَمُنوا اتـ ُقوا الل َه وَُكونُوا  بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى: -86
  119.التوبة: نَ َمَع الص اِدِقي

َهى َعْن اْلَكِذبِ   َوَما يـُنـْ
د َعيين  َعب ييدا ال َييها  -8181 ــر  »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــر   َوِإن  اْلِب ــى اْلِب ــْدَ  يـَْهــِدي ِإَل ِإن  الص 

يقً  يـَْهِدي ِإلَـى اْلُفُجـوِر     َوِإن  اْلَكِذبَ ايـَْهِدي ِإَلى اْلَجن ِة  َوِإن  الر ُجَل لََيْصُدُ  َحت ى َيُكوَن ِصد 
ابً  .رواه الب ياره:  .«اَوِإن  اْلُفُجوَر يـَْهِدي ِإَلى الن اِر  َوِإن  الر ُجَل لََيْكِذُب َحت ـى يُْكتَـَب ِعْنـَد الل ـِه َكـذ 

6594.  

َِك -87 َ  بَاب: الص ْبِر َعَلى اَْ

د َعيين  َأ ا منوَسييى  -8181 ــيْ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا َْ َشــْيءس أَو   - َْ َأَحــدس َل ــْي َأْصــبَـَر  - َل
ًِك ــُه َوَلــدً  (3)َعَلــى َأ ــْدُعوَن َل ــْرزُقـُُهمْ اَســِمَعُه ِمــْن الل ــِه  ِإنـ ُهــْم لََي َعــاِفيِهْم َويـَ .رواه الب يياره:  .«  َوِإن ــُه لَيـُ

                                                                                                  
 .واعهر  د السر  الع ن  بالعرية :أه (1)
 (.لقيته البار ة  وأيب ها من بر  إذا دال :   أقرب لي ة مهت من وقت القول   قول) (2)
 .أشد   ًما :أه (3)
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6599.  
 بَاب اْلَحَذِر ِمْن اْلَََّضبِ  -82

َْ الش ـــِديُد بِالصعـــَرَعِة »قَييياَل:  َل ال َيييها : أََن َرسنيييو َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -8188 ـــْي َل
ِإن َمـــا  (1)

  .6114.رواه الب اره:  .«الش ِديُد ال ِذي يَْمِلُك نـَْفَسُه ِعْنَد اْلَََّضبِ 

د  : أََن رجييًل َوَعننييهن  -8188 يي ا  قَيياَل: قَيياَل لا نَييخا ييرَارً  «َل تـَََّْضــبْ »: أَو يبا قَيياَل:  ا َيييَرَلَل ما
  .6116.رواه الب اره:  .« تـَََّْضبْ َل »

 بَاب: اْلَحَياءِ  -89

8184-  ٍ رَاَن ب ينا  نَري   .رواه  .«اْلَحيَـاُء َل يَـْأِتي ِإل  ِبَخْيـرن »: قَياَل: قَياَل النَيخا   َعن  عام 
  .6117الب اره: 

َِا َلْم َتْسَتْحِي فَاْصَنْع َما ِشْئإَ  -81  بَاب: ِإ

يييعنوٍل األن َرييياراهد َعييين  أ ا مَ  -8185 ـــْن  »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   س  ـــا َأْدَرَ  الن ـــاُ، ِم ِإن  ِمم 
َِا َلْم َتْسَتِح فَاْصَنْع َما ِشْئإَ  ُوَلى: ِإ ِة اَْ   .6125.رواه الب اره:  .«َكاَلِم النعبـُو 

 بَاب: اِلنِْبَساِط ِإَلى الن ا،ِ  -81

8186-  ٍَ ٍَخ يا يَبيغارٍي:  َكياَن النَيخا  قَاَل: إان    َعن  أََن يَـا َأبَـا »لَينَ الا ننَيا  َ يَن يَيقنيوَل ألا
ُر  ُعَمْيرن  َما فـََعَل النـعََّيـْ
(2)

  .6129.رواه الب اره:  .«

َهيياَعيين  َعاإاَشييَة . (187) ييَ  اهللن َعني  د : قَالَييت   َر ا  يا  وََكييانَ    كنن ييتن أَل َعييتن باال بَينَيياتا عان ييَد النَييخا
َ َمعايي تن يَي  َعييينب  َذا َلَتييَم ييَيييتَيَقَمع نَ إا    َ َكييياَن َرسنييولن ال َيييها  يَبييَوا ا

ن ييهن   َيينَسيييردبينهننَ  (3) ما
َ  إاَيَ  (1)  َييَي  َعييينب 

                                                                                                  
 .ر أقود أعداإه نفسه وشي انهوقيم ل يه     نفسه عند الغهت يبرعة ألنه قه  و و اليه يررع الناس بقو ه (1)
 .أمحر النقار :قيم   و طاإر يشبه العرفور (2)
أه ييييدت ن يف السيييرت كميييا ييييدت ن التميييرق يف   وأيبييي ه مييين قميييص التميييرق  أ ييين يتغيييينب منيييه وييييدت ن مييين وراء السيييرت :معنييياه( )3)

 (.قمعها
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  .6135.رواه الب اره:   . َمعا 

 بَاب: َل يـُْلدَُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحرن َمر تـَْينِ  -88

د    َعيين  َعيين  َأ ا  نَريي يييرََق  -8187 َل يـُْلـــدَُغ اْلُمـــْؤِمُن ِمـــْن ُجْحـــرن َواِحـــدن »أَنَيييهن قَيياَل:  النَيييخا
  .6133.رواه الب اره:  .«َمر تـَْينِ 

 ِإْكَراِم الض ْيِف َوِخْدَمِتِه ِإي اُه بِنَـْفِسهِ  :باب
د  َعيين  َأ ا . (182) يـُــْؤِمُن بِالل ــِه َواْليَـــْوِم َمــْن َكــاَن » :قَييالَ  أََن َرسنييوَل ال َييها :  شنييَري ٍن ال َكع ييخا

َفُه َجائَِزتُـهُ اْلِخِر فَـ  ْلُيْكرِْم َضيـْ
َِلِـَك فـَْهـَو َصـَدَقةس  (2) لَـةس  َوالض ـَياَفُة َثالَثَـُة َأيـ امن  َفَمـا بـَْعـَد   يـَـْومس َولَيـْ

  .6135.رواه الب اره:  .«ِعْنَدُه َحت ى ُيْحرَِجهُ  يَ َوَل َيِحلع َلُه َأْن يـَْثوِ 

 اب: َما َيُجوُز ِمْن الش ْعِر َوالر َجِز َواْلُحَداِء  َوَما ُيْكَرُه ِمْنهُ بَ  -88

ـــْعِر ِحْكَمـــةً »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  أنَ د ب ييينا َكع يييٍت  -8182 ـــْن الش  .رواه  .«ِإن  ِم
  .6145الب اره: 

ْنَساِن الش ْعُر َحت ى َيُصد ُه بَاب: َما ُيْكَرُه َأْن َيُكوَن اْلََّاِلَب َعَلى اإْلِ  -84
ِِْكِر الل ِه َواْلِعْلِم َواْلُقْرآنِ   َعْن 

ييَ  اهللن َعني هنَمييا عنَمييَر  َعيينا اب يينا  -8189 د  َر ا ــَئ َجــْوُف َأَحــدُِكْم »قَيياَل:  َعيين  النَييخا َْن يَْمَتِل ََ
رس َلُه ِمْن َأْن يَْمَتِلَئ ِشْعرً  اقـَْيحً    .6154: .رواه الب اره. «اَخيـْ

 بَاب: َما َجاَء ِفي قـَْوِل الر ُجِل َويـَْلكَ  -85

ٍَ  َ ييييدايجن  -8141 َ  : أََن رجييييًل أَنَيييي ييييما ال َبالايَييييةا أَ َييييى النَييييخا يييين  أَ   ييييألنهن  ما َمييييَن  َيقنييييو ن  َيس 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .يرس هن وا دق بعد أتره :أه( 1)
 .ما جيود به ويكفيه :قيم( 2)
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لاييها:  (1) َيَقييَدَ .  الَسيياَعةن  ــَع َمــْن أَ »َودَاَل يفا  ييياها الردَوايييةا بَيع ييَد قَيو   َيقن  نَييا: َوحَن يينن َكييَيلاَ    «ْحَبْبــإَ إن ــَك َم
  .6167.رواه الب اره:  (2).«نـََعمْ »قَاَل: 

 بَاب: َما يُْدَعى الن اُ، بُِبَاِئِهمْ  -86

ييَ  اهللن َعني هنَمييا عنَمييَر  َعيينا اب يينا  -8141 د  َر ا ــَواءس  يـُْنَصــبُ ِإن  اْلََّــاِدَر »قَيياَل:  َعيين  النَييخا لَــُه ِل
  .6177.رواه الب اره:  .«ِة  يـَُقاُل: َهِذِه َغْدرَُة ُفاَلِن ْبِن ُفاَلنن يـَْوَم اْلِقَيامَ 

 يَخبَُثْإ نـَْفسِ  :َل يـَُقلْ  :باب
َها َعن  َعاإاَشَة . (189) َ  اهللن َعني   ي َخبَُثْإ نـَْفِسـ :لَ يـَُقوَلن  َأَحدُُكمْ » :قَالَ   الَنخد َعنا  َر ا

  .6179.رواه الب اره:  . «يسِ نـَفْ  (3)َلِقَسإْ  :َوَلِكْن لِيَـُقلْ 

 
 

 «ِإن َما اْلَكْرُم قـَْلُب اْلُمْؤِمنِ »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -87

ِإن َمــا  (4)َل ُتَســمعوا اْلِعنَــَب اْلَكــْرَم »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8148
  .6183 اره: .رواه الب (5).«اْلَكْرُم قـَْلُب اْلُمْؤِمنِ 

 اْسِم اْلَحْزنِ  :باب

                                                                                                  
 .  :  /1527اب الناقت/ باب: مناقت عمر كت.( 1)

عنوٍل َعب دا الَ ها .َويفا راَوايٍَة َعن   (2) د   ب نا َمس   ( .6168. )رواه الب اره: «ال َمر ءن َمَص َمن  َأَ تَ » :أَنَهن قَالَ   َعنا الَنخا
 .اساءت ت قً  :وقيم .تبثت :أه( 3)
 نهييى   والكيير  والكييرمي  عييىن ويبييف بالرييدر  ن اخلميير كانييت تم هييحل ع ييى الكيير أل يفيييت العييرب شييجرق اخلميير كرًمييا :قيييم (4)

 .ييت كرًما لكر  مثر ا وظ ها وكثرق مح ها وطيبها وسهولة جنا ا :وقيم  الشرع عن  سمية العنت كرًما ألنه مد  لا  ر  اهلل
 . 6183قية احلديج طرم من  ديج:   وب6182 و يف األيبم طرم من  ديج:  «ك  سموا العنت الكر »قوله: .( 5)
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َعنا اب نا ال منَسَيتا َعن  أَبايها . (181)
 :قَيالَ  .« َمـا اْسـُمكَ » : َيَقيالَ   النَيخد أََن أَبَياهن َجياَء إاَن  (1)

ًيي :قَييالَ  .«َأنْــَإ َســْهلس » :. قَييالَ َ ييب نل  َ َمييا دَالَييتا احل نبنونَييةن  :. قَيياَل اب يينن ال منَسييَيتا َيَانايييها َأ ا  اكَ أنَتييدييرن اي 
  .6179.رواه الب اره:  . ايَنا بَيع دن 

 بَاب: َتْحوِيِل اِلْسِم ِإَلى اْسمن َأْحَسَن ِمْنهُ  -82
مٍ . (181) َ  :قَالَ   َعن  َسه  يَ  ونلايدَ   الَنخد أنَسي ٍد إاَن  باال منن يارا ب نا َأ ا  أنِتا    َيَوَ يَعهن َع َيى  ا
ياها َوأَبنو  َ  َل  ا َ يََدي ها    باشَ   الَنخ     َيَ َها أنَسي ٍد َجالا ييا ٍء بَي   ين  َ  ا يَم ما تنما    ََأَمَر أَبنو أنَسيي ٍد بااب نايها  َا  

د  تَيَفاَا الَنخا     الَنخا َناهن يَا َرسنيوَل ال َيها  : َيَقاَل أَبنو أنَسي دٍ . «؟يع َأْيَن الص بِ » : َيَقالَ    َاس   :. قَيالَ قَيَ بي 
َمئاييٍي ال منن يييارَ  َ  .«َوَلِكــْن َأْســِمِه اْلُمْنــِذرَ » :قَييالَ  (2). نييَلنل  :قَييالَ  .«؟َمــا اْســُمهُ » .رواه الب يياره:  . َسييَماهن يَيو 

6191.  

َوَعننييهن  -8148
(3)  َسييَها  َ َسييَماَ ا َرسنييولن ال َييها يي  نَيف  : أََن َديي نَييَت َكيياَن اي نَهييا بيَييرََق  َ قايييَم:  ينبَكد

   6192.رواه الب اره: َنَت. َديي.  

 ابَاب: َمْن َدَعا َصاِحَبُه فـَنَـَقَص ِمْن اْسِمِه َحْرفً  -89

8144-  ٍَ قَيييياَل: َكانَييييت  أن   سنييييَ ي حٍل يفا الثَيَقييييما  َعيييين  أَنَيييي
د  (4) َيسنييييوان  َوَأع ََشييييةن تنييييَل ن النَييييخا

(7)َسْوَقَك بِاْلَقَوارِيرِ  (6) َ يَا َأْنَجُش  ُرَوْيدَ »:  َيَقاَل الَنخا   (5)تااَن 
  .6252.رواه الب اره:  .«

                                                                                                  
   يو وأبيوه  يبن والد سعيد بن السييت    أبو سعيد ال بوم و ت بن عمرو بن عاإي القرش السيت بن  بن بن أ . و  (1)

  .15/574وقد رجن احلا ن أن احلديج من مسند  بن  وانظر الفتن:  يبيابيان.
أو يياه  نسييه    كأنه كان ياه ايًا ليَ مستيسيًنا  سيكت عين  عيينيهمل أقف ع ى  عيينه (: 15/576.قال يف الفتن: ) (2)

  .بعة الرواق
  ..أه عن أ   ريرق  (3)
 . و متاع السا ر وأ باعه (4)
 .حيدو :أه (5)
 .وانترت ع ى يبفة حميوم  و و الر ق -بالهحل- رغري رول   أر ق :أه (6)
 .البجا شبههن لهعفهن ب  يع  النساء :قال أبو قلبة (7)
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َْسَماِء ِإَلى الل ِه َعز  َوَجل   -41 َْ  بَاب: أَبـََِّْ  ا

َْسـَماِء يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ِعْنـَد  (1)َأْخنَـى»: قَياَل: قَياَل َرسنيولن ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8145 َْ ا
َْماَل ِ الل ِه رَُجلس َتَسم ى  َْ   .6255.رواه الب اره:  .«َمِلَك ا

41-  ِْ  بَاب: اْلَحْمِد لِْلَعاِط

َا ب يينا َمالاييٍ   -8146 د  َعيين  أَنَيي ََ َرجنييَلنا عان ييَد النَييخا َا وملَ  قَيياَل: َع َيي   َ َشييَمَت َأَ ييَدإن
َتَر  َ قايَم َلهن:  َيَقاَل:    .6221.رواه الب اره: . «َلْم َيْحَمْد الل هَ  َهَذا َحِمَد الل َه  َوَهَذا»ينَشمدت  اآل 

َْ َكْيَف ُيَشم إُ  :باب َِا َعَط  ِإ
َْ َأَحــدُُكْم فـَْليَـُقــلِ » :قَييالَ   النَييخد َعيينا    نَريي ييرََق  َعيين  َأ ا . (188) َِا َعطَــ   اْلَحْمــُد لِل ــهِ  :ِإ

َِا قَـاَل لَـهُ فَـ  يـَْرَحُمَك الل هُ  :َوْليَـُقْل َلُه َأُخوُه َأْو َصاِحُبهُ  يـَْهـِديُكُم الل ـُه  :فـَْليَـُقـلْ   يـَْرَحُمـَك الل ـهُ  :ِ 
  .6224.رواه الب اره:  . «َوُيْصِلُح بَاَلُكمْ 

 
 إِا تَثاَءَب فْلَيضْع يَده على فيه :بَاب -48

د   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8147   ْكـَرُه الت ثَـاُؤبَ ِإن  الل ـَه ُيِحـبع اْلُعطَـاَ، َويَ » قَياَل: َعين  النَيخا
َْ َأَحدُُكْم َوَحِمَد الل هَ  َِا َعَط   يـَْرَحُمـَك الل ـهُ  :َعَلى ُكـل  ُمْسـِلمن َسـِمَعُه َأْن يـَُقـوَل لَـهُ  اَكاَن َحق     فَِ 

َِا تـَثَـاَءَب َأَحـدُُكْم فـَْليَــُرد ُه َمـا اْسـتَ   فَِ ن َما ُهَو ِمْن الش ـْيطَانِ  :َوَأم ا الت ثَاُؤبُ  فَـِ ن  َأَحـدَُكْم   طَاعَ فَـِ 
َِا تـَثَاَءَب َضِحَك ِمْنُه الش ْيطَانُ    .6226رواه الب اره: ]. «ِإ

 
 

                                                                                                  
 .أ ي  مشتق من اخلىن و و الفجور :أه (1)
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(72) 

 ِكَتاب اِلْسِتْئَذانِ 
 بَاب: َتْسِليِم اْلَقِليِل َعَلى اْلَكِثيرِ  -1

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8142 َعلَـى اْلَكِبيـِر  َواْلَمـارع َعلَـى  ُيَسل ُم الص ـَِّيرُ »قَاَل:    َعن  الَنخا
  .6231.رواه الب اره:  .«اْلَقاِعِد  َواْلَقِليُل َعَلى اْلَكِثيرِ 

 بَاب: يَسل ُم اْلَماِشي َعَلى اْلَقاِعدِ  -8

ُيَســـل ُم الر اِكـــُب َعَلـــى اْلَماِشـــي  »: يفا راَوايَيييٍة  قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولا ال َيييها  َوَعننيييهن  -8149
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  .6233.رواه الب اره:  .«َماِشي َعَلى اْلَقاِعِد  َواْلَقِليُل َعَلى اْلَكِثيرِ َوالْ 

 بَاب: الس اَلِم لِْلَمْعرَِفِة َوَغْيِر اْلَمْعرَِفةِ  -8

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن رجييًل  -8151 ييرٍو َر ا َ  َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا َعم  ييَل ا َسييَأَل النَييخا س  : َأه  اإل ا
يي .رواه  (1).«ُتْطِعــُم الط َعــاَم  َوتـَْقــَرأُ الس ــاَلَم َعلَــى َمــْن َعَرفْــَإ  َوَعلَــى َمــْن لَــْم تـَْعــِرفْ »رل  قَيياَل: َتيي 

  .6236الب اره: 
 بَاب: اِلْسِتْئَذاُن ِمْن َأْجِل اْلَبَصرِ  -4

ما ب نا َسع ٍد  -8151 يٍر يفا  نَجيرا  َعن  َسه  د قَياَل: اطَ َيَص َرجنيمل ماين  جني  د النَيخا   َوَميَص النَيخا
  :ًرد حَينيي   باييها رَأ َسييهن   َيَقيياَل ييد  ــي َعْينِــَك  ِإن َمــا ُجِعــَل »ما ــُر  َلطََعْنــُإ بِــِه ِف لَــْو َأْعلَــُم َأنـ ـَك تـَْنُظ

  .6241 الب اره: .رواه .«اِلْسِتْئَذاُن ِمْن َأْجِل اْلَبَصرِ 

َا ب يينا َمالايي ٍ . (188) د  َرجنييًل أََن  : َعيين  أَنَيي يين  بَيع ييةا  نَجييرا النَييخا   َيَقيياَ  إالَي ييها النَييخا    اطَ َييَص ما
  ٍااش َقص 

ََشاقاَص  - (2)   .6242.رواه الب اره:  . َ َكَأَند أَن ظنرن إالَي ها َ  تامن الَرجنَم لاَي  عنَنهن  -أَو   ا

5-  َِ  بَاب: زِنَا اْلَجَوارِِح ُدوَن اْلَفْر
ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  نا َعيينا اب يي -8158 د َر ا ِإن  الل ــَه َكَتــَب َعَلــى ابْــِن آَدَم » :(3)  َعيين  النَييخا

 ُْ َِلِـَك َل َمَحالَـَة  َفزِنَـا اْلَعـْيِن الن ظَـُر  َوزِنَـا الل َسـاِن اْلَمْنِطـُق  َوالـنـ ْف َتَمن ـى  َحظ ُه ِمْن الز نَا َأْدَرَ  
بُهُ َوَتْشَتِهي  َواْلَفرْ  َِِلَك ُكل ُه َويَُكذ    .6243.رواه الب اره:  .«َُ ُيَصد ُ  

َيانِ  -6  بَاب: الت ْسِليِم َعَلى الص بـْ

َا ب يينا َمالاييٍ   -8158 َياٍن َ َسييَ حَل َع َييي هاحل   َوقَيياَل: َكيياَن النَييخا  َعين  أَنَيي ييبي   : أَنَييهن َمييَر َع َيى يبا
َع نهن.    .6247الب اره:  .رواهيَيف 

                                                                                                  
 . 12 يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف كتاب اإل ان/ باب: إطعا  ال عا  من اإلسل :  : .( 1)
 . و نرم السهحل ال ويم ومجعه مشاقص( 2)
َ  اهللن َعني هنَما قَالَ .ويف األيبم:  (3) د مَ  :َعنا اب نا َعَباٍس َر ا َا قَاَل أَبنو  نَريي َرَق َعن  الَنخا َبَه باالَ َمحلا  ا  :.. اخل . ا رَأَي تن َشي ًئا َأش 
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َِا  فـََقاَل: أَنَا -7 َِا قَاَل: َمْن   بَاب: ِإ

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها  -8154 َ  َر ا يفا َلي ييٍن َكيياَن َع َييى  قَيياَل: أَ َيي ييتن النَييخا
: أَنَييييا.  َيَقيييياَل:  .رواه الب يييياره: َكراَ َهييييا.   َكأَنَيييهن   «َأنَــــا َأنَــــا»َأ ا   َيييَدقَيق تن ال بَيييياَب   َيَقيييياَل: َمييين  َذا   َيقن  ييييتن

6255.  
  َكْيَف يـَُردع َعَلى َأْهِل الذ م ِة الس اَلمُ   :باب

َا .َعييين   (184) ـــاِب » : النَيييخ  قَييياَل  :قَيييالَ  َمالايييٍ   ب ييينا  أَنَييي ـــُل اْلِكَت ـــْيُكْم َأْه َِا َســـل َم َعَل ِإ
  .6258.رواه الب اره:  . «فـَُقوُلوا َوَعَلْيُكمْ 

 قيم الرجل الرجَل من َمجلسهبَاب: ل يُ  -2

ييَ  اهللن َعني هنَمييا عنَمييَر  َعيينا اب يينا  -8155 د  َر ا ــيُم الر ُجــُل الر ُجــَل ِمــْن »قَيياَل:  َعيين  النَييخا َل يُِق
ُْ ِفيِه  َمْجِلِسِه ثُم  َيْجِل
  .6269 6275.رواه الب اره:  .«َوَلِكْن تـََفس ُحوا َوتـََوس ُعوا (1) 

(2)َباِء بِاْلَيِد  َوُهَو اْلُقْرُفَصاءُ بَاب: اِلْحتِ  -9
 

َوَعننهن  -8156
 

  قَاَل: رَأَي يتن َرسنيوَل ال َيها رواه الب ياره:بايَيداها َ َكيَيا.  ابافانَياءا ال َكع بَيةا  حمن َتبايًي. 
6272.  

 ِحْفِظ الس ر   :باب
َا َعيي. (185) ييرَ   النَييخا   َأَسييَر إاَيَ : قَييالَ  ب يينا َمالاييٍ   ن  أَنَيي بَييير تن باييها َأَ ييدً  اً سا بَيع ييَدهن   اَ َمييا َأت 

بَير  ينَها باها  َوَلَقد  َسأَلَت  ا    .6289.رواه الب اره:  . أن   سنَ ي حٍل َ َما َأت 

َِا َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َثاَلثَةن َفاَل بَْأَ، بِاْلُمَسار ِة َواْلُمَناَجاةِ  -11  بَاب: ِإ

                                                                                                  
َعييةا َويَيق عنييدن يفا و قييد  يف ال تريير يف كتيياب اعمعيية/   6269 يف األيبييم  :إن  نييا .( 1) بَيياب: كَ ينقايييحلن الَرجنييمن َأَتيياهن ييَييو َ  اع نمن

 .   6275طرم من  :  الوا ص الكررق  وباق  احلديج يف األيبم .  هو من556/  : َمَكاناها 
 .   ج سة الستو ب :وقيم   و اك تباء باليد (2)
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ــاَجى»: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  َعب ييدا ال َييها  -8157 ــاَل يـَتَـَن ــًة  َف ــُتْم َثاَلَث َِا ُكْن ِإ
ــاَلِن  (1) رَُج

َِِلَك ُيْحزِنَهُ    .6295.رواه الب اره:  .«ُدوَن اْْلَخِر َحت ى َتْخَتِلطُوا بِالن اِ،  َأْجَل َأْن 

َرُ  الن اُر ِفي اْلبَـْيِإ ِعْنَد النـ ْومِ  -11  بَاب: َل تـُتـْ

يييددَ   ن  َأ ا منوَسيييى َعييي -8152 ييين  الَ ي يييما  َ ين تَييييَرَا بَيي يييتل باال َمداينَيييةا َع َيييى أَ   ايييها ما قَييياَل: ا  
َِا نِْمـُتْم فََأْطِفُئوَهـا َعـْنُكمْ »قَياَل:  باَشأ  ااحل  النَيخا   .رواه  .«ِإن  َهـِذِه الن ـاَر ِإن َمـا ِهـَي َعـُدو  َلُكـْم  فَـِ 

  .6294الب اره: 

 
 

 بَاب: َما َجاَء ِفي اْلِبَناءِ  -18

َ  اهللن َعني هنَماعنَمَر  َعنا اب نا  -8159 د  َر ا ينكان ي ا  ابَينَيي يتن بايَيداه بَيي تًي قَياَل: رَأَيي تني ا َميَص النَيخا
(2) 

َا  َما أََعاَن ا َعَ ي ها َأَ دل مان  َت  قا الَ ها.    .6352الب اره:  .رواهمان  ال َمَ را  َوينظا   ا مان  الَشم 

 
 
 
 
 

                                                                                                  
 (.يت ا تون :يتناجون أه) (1)
ميين أكيين إذا وقييى  وجيياء بفييتن أولييه ميين كيين  وقييال أبييو ديييد األنريياره: كننتييه   بهييحل أولييه وكسيير الكييام و شييديد النييون) (2)

 .(وأكننته أسرر ه  كننته يبنته  :سرت ه وأسرر ه  وقال الكساإ  :أه  وأكننته  عىن



  

 (698) 

 
 
 
 
 
 
(79) 

 ِكَتاب الد َعَواتِ 
 بَاب: ِلُكل  نَِبِي َدْعَوةس ُمْسَتَجابَةس  -1

ِلُكـــل  نَِبـــِي َدْعـــَوةس ُمْســـَتَجابَةس يَـــْدُعو »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -8161
ُم ِتي ِفي اْْلِخَرةِ ِبَها  َوُأرِيُد َأْن َأْخَتِبَئ َدْعَوِتي شَ    .6354.رواه الب اره:  .«َفاَعًة َِ

 بَاب: َأْفَضِل اِلْسِتََّْفارِ  -8

ٍس  -8161 د َعيين  َشييَدالا ب يينا أَو  َســي ُد اِلْســِتََّْفاِر َأْن تـَُقــوَل: الل ُهــم  »قَيياَل:    َعيين  النَييخا
ُِ َأْنَإ رَب ي َل ِإَلَه ِإل  َأْنَإ  َخَلْقَتنِـي وَ  َأنَـا َعْبـُدَ   َوَأنَـا َعلَـى َعْهـِدَ  َوَوْعـِدَ  َمـا اْسـَتطَْعُإ  َأعُـو

ــ َلــَك بِِنْعَمِتــَك َعَلــي   َوَأبُــوُء بِــَذنِْبي َفــاْغِفْر ِلــي  فَِ ن ــُه َل يـََِّْفــُر  (1)ْن َشــر  َمــا َصــنَـْعُإ  َأبُــوءُ بِــَك ِم
ِبَها  َفَماَت ِمْن يـَْوِمِه قـَْبـَل َأْن يُْمِسـَي  اْن النـ َهاِر ُموِقنً َوَمْن قَاَلَها مِ  -قَاَل:  - الذعنُوَب ِإل  َأْنَإ.

                                                                                                  
 (.أعرتم... وأيب ه البواء ومعناه ال بو  :معناه) (1)
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فـَُهــَو ِمــْن َأْهــِل اْلَجن ــِة  َوَمــْن قَاَلَهــا ِمــْن الل ْيــِل َوُهــَو ُمــوِقنس ِبَهــا  َفَمــاَت قـَْبــَل َأْن ُيْصــِبَح فـَُهــَو ِمــْن 
  .6356.رواه الب اره: . «َأْهِل اْلَجن ةِ 

َلةِ  َفاِر الن ِبي  بَاب: اْسِتَّْ  -8  ِفي اْليَـْوِم َوالل يـْ

:  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8168 َْســتَـَِّْفُر الل ــَه »يَيقنييولن َوالل ــِه ِإن ــي ََ
  .6357.رواه الب اره:  .«َوَأتُوُب ِإلَْيِه ِفي اْليَـْوِم َأْكثـََر ِمْن َسْبِعيَن َمر ةً 

 ب: التـ ْوبَةِ بَا -4

ييعنولٍ  ال َييها ب يينا  َعيين  َعب ييدا  -8168 َيي أَنَييهن َ ييَد َ   َمس  ا كا د  :دايثَي   َا َعيين  النَييخا َتييرن  َأَ ييدنإن َواآل 
ييها  َن ييَييَرد ذنننوبَييهن َكأَنَييهن قَاعايدل َت ييَت َجبَييٍم َ َيامن أَن  يَيَقييَص َعَ ي ييها  :قَييالَ   َعين  نَيف سا َر َوإاَن   إاَن ال منيؤ ما ال َفيياجا

َ قَالَ  . َيَقاَل باها َ َكَيا  يَيَرد ذنننوبَهن َكينبَاٍب َمَر َعَ ى أَن فاها  لَل ُه َأفْـَرُح بِتَـْوبَِة َعْبـِدِه ِمـْن رَُجـلن نـَـَزَل » :مثن
َهــا طََعاُمــُه َوَشــَرابُهُ   َوَمَعــُه رَاِحَلُتــهُ   َوبِــِه َمْهَلَكــةس  منــزًل  َقَظ   نـَْوَمــةً  فـََوَضــَع رَْأَســُه فـََنــامَ   َعَليـْ فَاْســتَـيـْ

ََِهَبــْإ رَاِحَلُتــهُ  َِا اْشــَتد  َعَلْيــِه اْلَحــرع َواْلَعطَــُش َأْو َمــا َشــاَء الل ــهُ   َوقَــْد  َأْرِجــُع ِإَلــى  :قَــالَ   َحت ــى ِإ
َِا رَاِحَلُتُه ِعْنَدهُ   ثُم  رََفَع رَْأَسهُ   فـََرَجَع فـََناَم نـَْوَمةً   َمَكاِني   .6358ه: .رواه الب ار  .«فَِ 

 بَاب: َوْضِع اْلَيِد اْلُيْمَنى َتْحَإ اْلَخد  الُيْمَنى  -5

ين  الَ ي يما  َوَ يَص  قَياَل: َكياَن النَيخا   َعن   نَييي َفَة ب نا ال َيَميانا  -8164 يَجَعهن ما إاَذا َأَتيَي َمه 
 : َ يَيقنيييولن اْلَحْمـــُد لِل ـــِه ال ـــِذي »َوإاَذا قَييياَ  قَيياَل:  «ْحيَـــابِاْســـِمَك الل ُهـــم  َأُمـــوُت َوأَ »يَييَدهن َت يييَت َتيييددها  مثن

َأْحَيانَا بـَْعَد َما َأَماتـََنا َوِإلَْيِه النعُشورُ 
(1)

  .6314  6312الب اره:  .رواه .«

َْيَمنِ  -6 َْ  بَاب: النـ ْوِم َعَلى الش ق  ا

يَ  اهللن َعني هنَميا قَياَل: َكي -8165 يها  اَن َرسنيولن ال َيها َعن  ال بَيرَاءا ب نا َعاداٍب َر ا إاَذا أََود إاَن  ارَاشا

                                                                                                  
 .(أه أ يا حل  ييوا  نشر اهلل الو ى  نشروا :واإل ياء بعد اإلما ة  يقال  أه البعج يو  القيامة) (1)
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َ قَيييياَل:  َيييينا  مثن   َ ييييقدها األ  ْهــــُإ َوْجِهــــيالل ُهــــم  َأْســــَلْمُإ نـَْفِســــ»نَيييياَ  َع َييييى شا ــــَك   (1)ي ِإلَْيــــَك  َوَوج  ِإلَْي
ْيـَك  َل َمْلَجـأَ َوَل َمْنَجـا ِمْنـَك ِإل  َوفـَو ْضُإ َأْمِري ِإلَْيَك  َوَأْلَجْأُت َظْهِري ِإلَْيـَك  َرْغبَـًة َوَرْهبَـًة ِإلَ 
  (2).«ِإلَْيَك  آَمْنُإ ِبِكَتاِبَك ال ِذي َأنـَْزْلَإ  َونَِبي َك ال ِذي َأْرَسْلإَ 

َلتِـِه َمـاَت َعلَـى اْلِفطْـَرةِ »: َوقَياَل َرسنيولن ال َيها .  .رواه الب ياره: . «َمـْن قَـاَلُهن  ثُـم  َمـاَت َتْحـَإ لَيـْ
6315 . 

َتَبَه بَا -7 َِا انـْ  الل ْيلِ ِمَن ب: الدعَعاِء ِإ

ييييَ  اهللن َعني هنَميييياَعبَيييياٍس  َعيييينا اب يييينا  -8166 قَيييياَل: باييييت  عان ييييَد َمي منونَييييَة  َوذََكيييير احلَييييدايَج َوقَييييد   َر ا
د  (3) َيَقَد .   َوِفـي اِفـي َبَصـِري نُـورً   وَ االل ُهـم  اْجَعـْل ِفـي قـَْلبِـي نُـورً »: قَاَل: وََكاَن مان لنَعياءا النَيخا

ــْوِقي نُــورً ا  َوَعــْن َيَســاِري نُــورً ا  َوَعــْن يَِميِنــي نُــورً اَســْمِعي نُــورً    ا  َوَأَمــاِمي نُــورً ا  َوَتْحِتــي نُــورً ا  َوفـَ
  .6316.رواه الب اره:  .«ا  َواْجَعْل ِلي نُورً اَوَخْلِفي نُورً 

 باب -2

ُفْ  »: النَييخا   قَيياَل: قَييالَ  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8167 َِا َأَوك َأَحــدُُكْم ِإلَــى ِفَراِشــِه فـَْليَـــنـْ ِإ
فَِ ن ــُه َل يَــْدِري َمــا َخَلَفــُه َعَلْيــِه  ثُــم  يـَُقــوُل: بِاْســِمَك َرب  َوَضــْعُإ َجْنِبــي  (4)ِفَراَشــُه ِبَداِخلَــِة ِإزَارِِه 

ِإْن َأْرَســـْلتَـَها فَاْحَفْظَهـــا ِبَمـــا َتْحَفـــُظ بِـــِه ِعَبـــاَدَ  َوبِـــَك َأْرفـَُعـــُه  ِإْن َأْمَســـْكَإ نـَْفِســـي فَاْرَحْمَهـــا  وَ 
  .6325.رواه الب اره: . «الص اِلِحينَ 

 بَاب: لِيَـْعزِْم اْلَمْسأََلَة فَِ ن ُه َل ُمْكرَِه َلهُ  -9

                                                                                                  
 أه: قرده. (1)
وقيييد  قيييد  يف آتييير كتييياب الو يييوء/ بييياب:  هيييم مييين بيييات ع يييى الو يييوء/  :    ترييير ييييا مييين األ الييييج الكيييررق يف ال.( 2)

185 . 
 . 415  143  114  98انظر األ اليج: .( 3)
 .طر ه اليه ي   اعسد (4)
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ْر ِلي ِإْن ِشـْئَإ  َل يـَُقوَلن  َأَحدُُكْم: الل ُهم  اْغفِ »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َوَعننهن  -8162
   .6338.رواه الب اره:  .«الل ُهم  اْرَحْمِني ِإْن ِشْئَإ  لِيَـْعزِْم اْلَمْسأََلَة  فَِ ن ُه َل ُمْكرَِه َلهُ 

 .7477.رواه الب اره:  . «ِإْن ِشْئإَ  ياْرزُْقنِ » َودَاَل يفا راَوايٍَة:. (186)
(1)

 

 يـَْعَجلْ  بَاب: ُيْسَتَجاُب ِلْلَعْبِد َما َلمْ  -11

ــْم يـَْعَجــْل  يـَُقــوُل: »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َوَعننييهن  -8169 ََحــدُِكْم َمــا َل ُيْســَتَجاُب َِ
  .6345.رواه الب اره:  .«َدَعْوُت فـََلْم ُيْسَتَجْب ِلي

 بَاب: الدعَعاِء ِعْنَد اْلَكْربِ  -11

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: َعيينا اب يينا  -8171 َل » :َكيياَن يَيقنييولن عان ييَد ال َكيير با   أََن َرسنييوَل ال َييها  َعبَيياٍس َر ا
َربع الس ـَمَواِت ِإَلَه ِإل  الل ُه اْلَعِظيُم اْلَحِليُم  َل ِإَلَه ِإل  الل ُه َربع اْلَعـْرِش اْلَعِظـيِم  َل ِإلَـَه ِإل  الل ـُه 

َْرِ   َوَربع اْلَعْرِش اْلَكرِيمِ     .6346.رواه الب اره:  .«َوَربع اَْ

ِِ ِمْن َجْهِد اْلَباَلءِ  -18  بَاب: التـ َعوع

ييييدا ال ييييَبَلءا  قَيييياَل: َكيييياَن َرسنييييولن ال َييييها  َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -8171 يييين  َجه  يَيتَيَعييييَوذن ما
َوَلَركا  (2)

َع َداءا. (3)الَشَقاءا   َوسنوءا ال َقَهاءا  َوَاَا َةا األ 

َيانن  ييييَ .-الييييرَاواه  -قَيييياَل سنييييف  ييييَدًق  َك أَل راه أَييَييييتينهنَن  ا َييييدايجن ثَييييَل ل  دال تن أَنَييييا َوا ا : احل 
.رواه  (4)

  .6347الب اره: 
ُتُه فَاْجَعْلُه َلُه زََكاًة َورَْحَمةً »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -18 َِيـْ  «َمْن آ

                                                                                                  
رَاَلقا  :باب.كتاب التو يد/ ( 1) يَئةا َواإلا   .سا ال َمشا
 .الال :وق ة  كثرق العيال  :وقيم  الشدق :قيم (2)
 .لشقاءحلاا ا :أه (3)
  .11/148. وانظر الفتن: «واا ة األعداء».بينت بعة الروايات اخلر ة البيدق و   قوله: ( 4)
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َ َوَعننهن  -8178 يَص النَيخا :  : أَنَيهن يَا َِلِـَك لَـُه ال»يَيقنيولن ل ُهـم  فَأَيعَمـا ُمـْؤِمنن َسـَبْبُتُه  فَاْجَعـْل 
  .6361.رواه الب اره: . «قـُْربًَة ِإلَْيَك يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

ِِ ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ  -14  بَاب: التـ َعوع

ييييؤنكَ   : أََن َرسنيييييوَل اهللا َعيييين  َسييييع دا ب ييييينا َأ ا َوقَيييياٍص  -8178 : َكيييياَن يَيييييأ منرن تا ءا الَك اَمييييياتا
َِِل اْلعُ » ُِ بِـَك َأْن ُأَرد  ِإلَـى َأْر ُِ ِبَك ِمْن اْلُجْبِن  َوَأُعو ُِ ِبَك ِمْن اْلُبْخِل  َوَأُعو ُمـِر  الل ُهم  ِإن ي َأُعو

نـَْيا َنِة الدع ُِ ِبَك ِمْن ِفتـْ َنَة الَدَجالا  - َوَأُعو :  اتي  ُِ ِبَك ِمْن َعـَذاِب اْلقَ  -يَيع  ا .رواه الب ياره:  .«ْبـرِ َوَأُعو
6365.  

ِِ ِمْن اْلَمْأَثِم َواْلَمََّْرمِ  -15  بَاب: التـ َعوع

َهييا:َعيين  َعاإاَشييَة  -8174 ييَ  اهللن َعني  َ  َر ا :   أََن النَييخا ُِ بِــَك ِمــْن »َكيياَن يَيقنييولن الل ُهــم  ِإن ــي َأُعــو
َنــِة الن ــاِر َوَعــَذاِب  اْلَكَســِل َواْلَهــَرِم  َواْلَمــْأثَِم َواْلَمَّْــَرِم  َوِمــنْ  َنــِة اْلَقْبــِر َوَعــَذاِب اْلَقْبــِر  َوِمــْن ِفتـْ ِفتـْ

ـــِة اْلَمِســـيِح  َن ُِ بِـــَك ِمـــْن ِفتـْ ـــِة اْلَفْقـــِر  َوَأُعـــو َن ُِ بِـــَك ِمـــْن ِفتـْ ـــى  َوَأُعـــو َنـــِة اْلََِّن الن ـــاِر  َوِمـــْن َشـــر  ِفتـْ
الـثـ ْلِ  َواْلبَــَرِد  َونَـق  قـَْلبِـي ِمـْن اْلَخطَايَـا َكَمـا نـَق ْيـَإ الد ج اِل  الل ُهم  اْغِسْل َعن ـي َخطَايَـاَي ِبَمـاِء 

ــــِرِ   ــــْيَن اْلَمْش ــــْدَت بـَ ــــا بَاَع ــــاَي َكَم ــــْيَن َخطَاَي ــــي َوبـَ ــــْد بـَْيِن ِْ  َوبَاِع َن ــــد  ــــْن ال ــــَيَ  ِم َبـْ َْ ــــْوَب ا الثـ 
  .6368.رواه الب اره:  .«َواْلَمَِّْربِ 

َِِة ِمَن اْلُجْبنِ  :باب  َواْلَكَسلِ  اِلْسِتَعا
(187)  ٍَ ُِ ِبَك ِمَن اْلَهم  َواْلَحـَزِن   يالل ُهم  ِإن  » :يَيقنيولن   َكاَن الَنخا  : قَالَ  .َعن  أََن َأُعو

ْيِن    .6369.رواه الب اره:  . «َوَغَلَبِة الر َجالِ  (1)َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل  َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل  َوَضَلِع الد 

نـَْيا َحَسَنةً »: : قـَْوِل الن ِبي  بَاب -16  «رَبـ َنا آتَِنا ِفي الدع

8175-  ٍَ د  َعن  أََن ثَيرن لنَعاءا الَنخا نـَْيا َحَسـَنًة  »: قَاَل: َكاَن َأك  الل ُهم  رَبـ َنا آتَِنا ِفـي الـدع

                                                                                                  
 .شد ه :أه( 1)
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  .6389.رواه الب اره:  (1).«َوِفي اْْلِخَرِة َحَسَنًة  َوِقَنا َعَذاَب الن ارِ 

 «الل ُهم  اْغِفْر ِلي َما َقد ْمُإ َوَما َأخ ْرتُ »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -17

يييَعراهد  -8176 َش  د َعييين  َأ ا منوَسيييى األ  عنو:    َعييين  النَيييخا ـــي »أَنَيييهن َكييياَن يَيييد  ـــْر ِل الل ُهـــم  اْغِف
َإ َأْعَلُم بِـِه ِمن ـي  الل ُهـم  اْغِفـْر لِـي َهْزلِـي َوِجـد ي  َخِطيَئِتي َوَجْهِلي  َوِإْسَراِفي ِفي َأْمِري  َوَما َأنْ 

َِِلَك ِعْنِدي   .6399.رواه الب اره:  .«َوَخطَايَاَي َوَعْمِدي  وَُكلع 

 بَاب: َفْضِل التـ ْهِليلِ  -12

ــَه ِإل  »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8177 ــْن َقــاَل: َل ِإَل  الل ــُه َوْحــَدُه َل َم
َشــرِيَك لَــُه  لَــُه اْلُمْلــُك َولَــُه اْلَحْمــُد  َوُهــَو َعَلــى ُكــل  َشــْيءن قَــِديرس  ِفــي يـَــْومن ِمائَــَة َمــر ةن  َكانَــْإ لَــُه 

ِمـــْن  اْرزً َعــْدَل َعْشــِر رِقَــابن  وَُكتِـــَب لَــُه ِمائَــُة َحَســَنةن  َوُمِحيَـــْإ َعْنــُه ِمائَــُة َســي َئةن  وََكانَـــْإ لَــُه ِحــ
َِِلَك َحت ى يُْمِسَي  َوَلْم يَْأِت َأَحدس بَِأْفَضَل ِمم ا َجاَء ِإل  رَُجـلس َعِمـَل َأْكثـَـَر ِمْنـ . «هُ الش ْيطَاِن يـَْوَمُه 

  .6453.رواه الب اره: 

يعنوٍل  -8172 َن َرياراهد َواب ينا َمس  يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َأ ا أَي يوَب األ  : َعين  قَياكَ يفا  َر ا   ييا احلَيدايجا
د    . 6454.رواه الب اره:  .«ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ  (2)رَقـََبةً  َكاَن َكَمْن َأْعَتقَ   اَمْن قَاَل َعْشرً »قَاَل:  الَنخا

 بَاب: َفْضِل الت ْسِبيحِ  -19

اَن الل ـِه َوِبَحْمـِدِه  ِفـي َمْن قَاَل: ُسْبحَ »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8179
  .6455.رواه الب اره:  .«يـَْومن ِمائََة َمر ةن  ُحط ْإ َخطَايَاُه َوِإْن َكاَنْإ ِمْثَل زَبَِد اْلَبْحرِ 

ِِْكِر الل ِه َعز  َوَجل   :بَاب -81  َفْضِل 

ُكُر رَب ــُه َوال ــِذي َل يَــْذُكُر َمثَــُل ال ــِذي يَــذْ »: قَيياَل: قَيياَل النَييخا   َعيين  َأ ا منوَسييى  -8121

                                                                                                  
  .1716. يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف التفسري/  :  (1)
 .و و من  سمية الش ء باسحل بعهه  ش ًرا من اآللمي  :أه (2)
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  .6457.رواه الب اره:  .«َمَثُل اْلَحي  َواْلَمي إِ 

ِإن  لِل ِه َماَلِئَكـًة َيطُوفُـوَن ِفـي الطـعُرِ  » :قَاَل: قَاَل َرسنولن ال َيها  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8121
َِا َوَجــُدوا قوًمــ ــِ  ــاَل:  ايـَْلَتِمُســوَن َأْهــَل الــذ ْكِر  َف ــوا ِإَلــى َحــاَجِتُكْم. َق ــاَدْوا: َهُلمع يَــْذُكُروَن الل ــَه تـََن

نـَْيا. قَــاَل: فـََيْســأَُلُهْم رَبـعُهــْم  (1)فـََيُحفعــونـَُهمْ  ــَماِء الــدع َمــا  -َوُهــَو َأْعَلــُم ِبِهــْم  -بِــَأْجِنَحِتِهْم ِإلَــى الس 
ـــاِدي   ـــوُل ِعَب ـــالُ يـَُق ـــوَن: َق ـــُدوَنَك ُيَســـب ُحوَنَك َويُ وا: يـَُقوُل َـــَك َوَيْحَمـــُدوَنَك َويَُمج  ـــاَل:  (2)َكبـ ُرون َق

 فـَيَـُقوُل: َهْل رََأْوِني  قَاَل: فـَيَـُقوُلوَن: َل َوالل ِه َما رََأْوَ   قَاَل: فـَيَـُقـوُل: وََكْيـَف لَـْو رََأْونِـي  قَـاَل:
  ا  َوَأْكثـَـَر لَـَك َتْسـِبيحً اَوَتْحِميـدً  اَتْمِجيـدً  يـَُقوُلوَن: لَـْو رََأْوَ  َكـانُوا َأَشـد  لَـَك ِعبَـاَدًة  َوَأَشـد  لَـكَ 

ي  قَاَل: َيْسأَُلوَنَك اْلَجن َة  قَـاَل: يـَُقـوُل: َوَهـْل رََأْوَهـا  قَـاَل: يـَُقولُـوَن: نِ َيْسأَُلونَ قَاَل: يـَُقوُل: َفَما 
رََأْوَهـا  قَـاَل: يـَُقولُـوَن: لَـْو َأنـ ُهـْم رََأْوَهـا   َل َوالل ِه يَا َرب  َما رََأْوَها  قَاَل: يـَُقوُل: َفَكْيَف لَـْو َأنـ ُهـمْ 

َهــا ِحْرًصــ ــاَكــانُوا َأَشــد  َعَليـْ ُِوَن  َقــاَل: ا  َوَأَشــد  َلَهــا طََلًب   َوَأْعظَــَم ِفيَهــا َرْغَبــًة  َقــاَل: َفِمــم  يـَتَـَعــو 
وَن: َل َوالل ـِه يَـا َرب  َمـا رََأْوَهـا  قَـاَل: يـَُقوُلوَن: ِمْن الن اِر  قَاَل: يـَُقـوُل: َوَهـْل رََأْوَهـا  قَـاَل: يـَُقولُـ

َهـا ِفـَرارً    َوَأَشـد  َلَهـا َمَخافَـًة  ايـَُقوُل: َفَكْيـَف لَـْو رََأْوَهـا  قَـاَل: يـَُقولُـوَن: لَـْو رََأْوَهـا َكـانُوا َأَشـد  ِمنـْ
َمَلــكس ِمــْن اْلَماَلِئَكــِة: ِفــيِهْم فُــاَلنس  قَــاَل: فـَيَـُقــوُل: فَُأْشــِهدُُكْم َأن ــي قَــْد َغَفــْرُت َلُهــْم. قَــاَل: يـَُقــولُ 

ــاَل: ُهــْم اْلُجَلَســاُء َل َيْشــَقى ِبِهــْم َجِليُســُهمْ  ُهْم  ِإن َمــا َجــاَء ِلَحاَجــةن. َق َْ ِمــنـْ ــْي .رواه الب يياره: . «َل
6458.  

 
 
 

                                                                                                  
 .أ دقوا تحل :أه (1)
 .وأيبم اجملد الشرم الواسص  واجمليد من األياء احلس   يتنون ع ي  :أه (2)
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(21) 

 ِكَتاب الر قَا ِ 
 ِخَرةِ الص َحة َوالَفَراغ َوَل َعْيَش ِإل  َعْيُش اْْل  -1

يَ  اهللن َعني هنَمياَعبَياٍس  َعنا اب نا  -8128 نِْعَمتَـاِن َمَّْبُـونس ِفيِهَمـا َكِثيـرس »: قَياَل: قَياَل النَيخا   َر ا
  .6412.رواه الب اره:  .«ِمْن الن اِ،: الص ح ُة َواْلَفَراغُ 

َيا َكأَن َك َغرِيبس »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -8 نـْ  «َأْو َعاِبُر َسِبيلن ُكْن ِفي الدع

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -8128 َن كاييخا  َيَقييالَ  قَيياَل: َأَتييَي َرسنييولن ال َييها  َر ا :  ا
ــاِبُر َســِبيلن » نـَْيا َكأَن ــَك َغرِيــبس َأْو َع ــي الــدع َسييي َت  َييَل  َين تَ  «ُكــْن ِف : إاَذا أَم  ظايير  وََكيياَن اب يينن عنَمييَر يَيقنييولن

يين  َ َيا اييَ  لاَمو  اييَ .  ييَ   َوما ييَيتاَ  لاَمَر ا يين  يبا َت  َييَل  َين َتظايير  ال َمَسيياَء  َوتنييي  ما ييَبي  الَرييَباَ   َوإاَذا َأيب 
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  .6416.رواه الب اره: 

ََمِل َوُطوِلهِ  -8 َْ  بَاب: ِفي ا

 ايفا ال َوَسييطا َتاراًجيي اَوَتييَط َت  ي  امنَربَيًعيي اَت  ي قَياَل: َتييَط النَييخا   َعين  َعب ييدا ال َييها  -8124
ن ييهن  َوَتييَط تنَ  ًيي ييَغارً  (1)اما يين  َجاناباييها الَييياه يفا ال َوَسييطا  َوقَيياَل:  ايبا َهــَذا »إاَن َ ييَيا الَييياه يفا ال َوَسييطا ما

ْنَســاُن  َوَهــَذا َأَجلُــُه ُمِحــي س بِــِه  : -اإْلِ َس َأَملُــُه  َوَهــِذِه َوَهــَذا ال ــِذي ُهــَو َخــ -قَــْد َأَحــاَط بِــِه  أَو  اِر
َْعــَراُ   فَـِ ْن َأْخطَــَأُه َهــَذا نـََهَشـُه َهــَذا  َوِإْن َأْخطَــَأُه َهـَذا نـََهَشــُه َهــَذا َْ .رواه  .«اْلُخطَـُ  الص ــََّاُر ا

  .6417الب اره: 

8125-  ٍَ ََمـــُل َوَهـــَذا َأجَ » َيَقييياَل:  اتن نوطًييي قَييياَل: َتيييَط النَيييخا   َعييين  أَنَييي َْ لُـــُه  َهـــَذا ا
َقْـَربُ  َْ ِْ َجاَءُه اْلَخ ع ا َنَما ُهَو َكَذِلَك ِإ   .6418.رواه الب اره:  .«فـَبَـيـْ

 
 بَاب: َمْن بـََلَِّ ِست يَن َسَنًة فـََقْد َأْعَذَر الل ُه ِإلَْيِه ِفي اْلُعُمرِ  -4

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8126 ــَذَر الل ــُه ِإَلــى »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــُه َحت ــى َأْع ــَر َأَجَل ــِر ن َأخ  اْم
  . 6419.رواه الب اره:  .«بـَل ََُّه ِست يَن َسَنةً 

:  قَيياَل: يَاع يييتن َرسنييوَل ال َيييها  َوَعننييهن  -8127 ِفـــي  اَل يـَـــَزاُل قـَْلـــُب اْلَكِبيــِر َشـــاب  »يَيقنييولن
ََملِ  َْ نـَْيا َوطُوِل ا   .6425.رواه الب اره:  .«اثـَْنتَـْيِن: ِفي ُحب  الدع

 بَاب: اْلَعَمِل ال ِذي يـُْبتَـََّى بِِه َوْجُه الل هِ  -5

َن ريياراَه  -8122 ــدس »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  عات بَييانا ب يينا َمالاييٍ  األ  ــَواِفَي َعْب ــْن يـُ َل
ــَه الل ــِه  ــِه َوْج ــي ِب ــَه ِإل  الل ــُه  يـَْبَتَِّ ــوُل: َل ِإَل ــِة  يـَُق ــْوَم اْلِقَياَم ــِه الن ــارَ  يـَ .رواه  (2).«ِإل  َحــر َم الل ــُه َعَلْي

                                                                                                  
 .ع حل علمات يف األرض :أه (1)
 قييد  يف الريييلق/ بيياب: السييياجد يف البييييوت/  :  و يييو طييرم مييين  ييديج طوييييم   يييا مييين الوا ييص الكيييررق يف ال تريير.( 2)

 مص اتتلم يف بعة ألفاظه . .275
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  .6423الب اره: 

يـَُقوُل الل ُه تـََعاَلى: َما ِلَعْبـِدي اْلُمـْؤِمِن »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8129
َِا قـََبْضُإ َصِفي هُ ِعْنِدي َجزَ  اءس  ِإ

نـَْيا ثُم   (1)   .6424.رواه الب اره:  «اْحَتَسَبُه  ِإل  اْلَجن ةُ  ِمْن َأْهِل الدع

ََِهاِب الص اِلِحينَ  -6  بَاب: 

يييييَ ما د  -8191 َس  ييييير َلاٍس األ  َو ُل »: قَييييياَل: قَييييياَل النَيييييخا   َعييييين  ما ـــــاِلُحوَن  اَْ يَـــــْذَهُب الص 
َو   َقـــى ُحَفالَـــةس فَـــاَْ ُل  َويـَبـْ

ـــِعيِر  َأْو ال (2) ت ْمـــِر  َل يـَُبـــالِيِهْم الل ـــُه بَالَـــةً َكُحَفالَـــِة الش 
(3)

.رواه الب ييياره:  .«
6434.  

 
َنِة اْلَمالِ  -7  بَاب: َما يـُتـ َقى ِمْن ِفتـْ

يَ  اهللن َعني هنَمياَعبَياٍس  َعنا اب نا  -8191 َ  َر ا :  قَياَل: يَاع يتن النَيخا لَـْو َكـاَن ِلبْـِن آَدَم »يَيقنيولن
ــْن اََّــى ثالثًــَواِديَــاِن ِمــْن َمــالن َلبـْتَـ  ــَراُب  َويـَُتــوُب الل ــُه َعَلــى َم ــِن آَدَم ِإل  التـع ــأَلُ َجــْوَف اْب   َوَل يَْم

  .6436.رواه الب اره: . «تَابَ 

 بَاب: َما َقد َم ِمْن َماِلِه فـَُهَو لَهُ  -2

عنوٍل  َعنا اب نا  -8198   «َحبع ِإلَْيِه ِمـْن َمالِـِه َأيعُكْم َماُل َوارِثِِه أَ »: قَاَل: قَاَل الَنخا   َمس 
نَيا َأَ ييدل إاَك َمالنييهن َأَ يت  إالَي ييها  قَيياَل:  َم  َوَمــاُل َوارِثِــِه َمــا »قَيالنوا: يَييا َرسنيوَل ال َييها  َمييا ما فَـِ ن  َمالَــُه َمــا قَــد 

  .6442.رواه الب اره:  .«َأخ رَ 

ِْ  :باب  اْلََِّنى ِغَنى النـ ْف

                                                                                                  
 (.رايف كالولد واألخ وكم من حيبه اإلنسان  والرال بالقبة قبة رو ه و و الوتو و احلبيت ال) (1)
  .الرلهء من كم ش ء.ويف رواية:  ثالة  وإا  عىن  واحلثالة  (2)
 .وا حل :وقيم  والبال أيًها احلال والفكر  و   اككرتا  بالش ء  من الباكق (3)
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ــَرِة اْلَعــَرِ  » :قَييالَ  رََق َعينا النَييخد  نَريي يي َعين  َأ ا . (182) َْ اْلَِّنَـى َعــْن َكثـْ لَــْي
َوَلِكــن  اْلَِّنَــى  (1)

 ِْ   .6446.رواه الب اره:  . «ِغَنى النـ ْف

َيابَاب: َكْيَف َكاَن َعْيُش الن ِبي   -9 نـْ    َوَأْصَحابِِه َوَتَخل يِهْم ِمْن الدع

يييدن أَنَييي َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -8198 يييَو  إان  كنن يييتن أَلَع َتما : آل َيييها الَيييياه َك إالَيييَه إاَك  ن هن َكييياَن يَيقنيييولن
تن يَيو   َجَر َعَ ى َب   ا مان  اع نيوعا  َوَلَقيد  قَيَعيد  َر ضا مان  اع نوعا  َوإان  كنن تن أَلَشند  احلَ   اًميباَكباداه َعَ ى األ 

ن يي يين  كاتَييابا ال َييها  َمييا َسييأَل تنهن إاَك َع َييى طَييرايقاهاحل  الَييياه َ  رنجنييوَن ما ييٍر  َ َسييأَل تنهن َعيين  آيَييٍة ما هن  َ َمييَر أَبنييو َبك 
يين  كاتَييابا ال َيها  َمييا َسييأَل تنهن  َ َميَر  ا عنَمييرن  َ َسييأَل تنهن َعيين  آيَيٍة ما َعييم   مثن يباَع ا  َ َمييَر وملَ  يَيف  ييباَع ا  لاينش  إاَك لاينش 

حلا  َ َمَر  َيَ حل   َ َمَر  ا أَبنو ال َقاسا هاي    يَيف َعم   مثن ي  َوَميا يفا َوج  َ  َرآيا  َوَعيَرَم َميا يفا نَيف سا  َيَتَبَسحَل  ا
َ قَياَل:  : لَبَيي يَ  يَيا َرسنيوَل ال َيها  قَياَل:  «يَا َأبَا ِهرِ »مثن يَتأ ذانن  «اْلَحـقْ »قين  يتن َوَمَهيى  َيَتباع تنيهن   َيَدَتَم   َأس 
يَداهن لَيَ   نيَلنل  «؟ِمـْن َأيْـَن َهـَذا الل ـَبنُ »يفا َقَدٍ    َيَقاَل:  ايا  َ َدَتَم  َيَوَجَد لَبَينً   ََأذانَ  أَو   -قَيالنوا: أَ  
: لَبَيي يَ  يَيا َرسنيوَل ال َيها  قَياَل:  «َأبَـا ِهـرِ »قَياَل: - نَلنَةن   «اْلَحـْق ِإلَـى َأْهـِل الصعـف ِة فَـاْدُعُهْم لِـي»قين  يتن
ييٍم َوَك َميياٍل َوَك َع َييى َأَ ييٍد  إاَذا أَ َيت ييهن يَبييَدقَ قَييالَ  ييَل ا  َك يَييأ ونوَن إاَن أَ   س  ييَيامن اإل ا ييمن الر ييَفةا َأ   ةل : َوأَ  

َهييا شييئً  ني  َيا إالَيي هاحل  وملَ  يَيتَينَياَول  ما َهيا َوأَ ابَيَعيَج تا ني  يرََكهنحل   ايَهييا    َوإاَذا أَ َيت يهن َ دايَيةل أَر َسيَم إالَييي هاحل  َوَأيَبياَب ما ش 
يين  َ ييَيا ال َيينَبا  يييَت ما ييما الر ييَفةا  كنن ييتن َأَ ييق  أَنَييا أَن  أنيبا : َوَمييا َ ييَيا ال َيينَبن يفا أَ    َ َسيياَءيا َذلاييَ    َيقن  ييتن

َا   َإاَذا َجاءوا أََميَريا  َ كنن يتن أَنَيا أنع  اييهاحل   َوَميا َعَسيى أَن  يَيبي  نغَي ا  ين  َ يَيا ال َينَبا  وملَ  َشر بًَة أَ َيَقَود تا  ما
ييين  طَاَعيييةا ال َيييها َوطَاَعيييةا َرسنيييولاها  ييين  ما يييَتأ َذننوا  َيييَأذاَن َ نيييحل    َيكن بنيييد؟   َيييأَ َيي تينهنحل   َيييَدَعو  ينهنحل   َيييأَقي بَي نوا   َاس 
: لَبَيي يَ  يَيا رَ  «يَا َأبَا ِهرِ »َوَأَتينوا جَمَالاَسهنحل  مان  ال بَيي تا  قَاَل:   «ُخـْذ فَـَأْعِطِهمْ »سنيوَل ال َيها  قَياَل: قين  يتن

َ ييَييرنل  َع َييَ  ال َقييَدَ    َأنع   ييَربن َ ييَن ييَيير َود  مثن تن ال َقييَدَ   َ َجَع  ييتن أنع  ايييها الَرجنييَم  َيَيش   ايييها قَيياَل:  ََأَتييي 
ييَربن َ يي َ ييَييرنل  َع َييَ  ال َقييَدَ    َيَيش  ييَربن َ ييَن ييَيير َود  مثن َ ييَييرنل  َع َييَ  ال َقييَدَ   َ ييَن الَرجنييَم  َيَيش  َن ييَيير َود  مثن

د  َوقَييد  َرواَه ال َقييو  ن كن  هنييحل    ََأَتييَي ال َقييَدَ   َيَوَ ييَعهن َع َييى يَييداها   َيَنظَييَر إاَيَ  َيَتَبَسييحَل   اني تَيَهي ييتن إاَن النَييخا
: لَبَيي ييَ  يَييا َرسنييوَل ال َييها  «َأبَــا ِهــرِ » َيَقيياَل:  : يَبييَدق َت يَييا َرسنييوَل  «بَِقيــُإ َأنَــا َوَأنْــإَ »قَيياَل:  قين  ييتن قين  ييتن

                                                                                                  
 (.وع ى كم ما يعرض ل ش ص من مرض وحنوه  ق باكشرتاك ع ى ما يقابم اعو روي     و ما ينتفص به من متاع الدنيا( )1)
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تن َ َشراب تن   َيَقاَل:  «اقْـُعْد فَاْشَربْ »الَ ها  قَاَل:  :  «اْشَربْ » َيَقَعد   «اْشـَربْ »َ َشراب تن  َ َما دَاَل يَيقنولن
ييَ كً  ييدن لَييهن َمس  قد  َمييا َأجا : َك َوالَييياه بَيَعثَييَ  بايياحلَ  ييَد  «فَــَأرِِني»  قَيياَل: اَ ييَن قين  ييتن  ََأع  َي تنييهن ال َقييَدَ   َ َيما

َ َة.    .6452.رواه الب اره: الَ َه َوَيَى َوَشراَب ال َفه 

ــدن ُقوتًــ»: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َوَعننييهن  -8194 .رواه الب يياره:  .«االل ُهــم  اْرُزْ  آَل ُمَحم 
6465.  

َهيا رَ َعن  َعاإاَشَة . (189) يَ  اهللن َعني  ين   َكياَن  ايرَاشن َرسنيولا ال َيها : قَالَيت   ا يونهن ما ين  أََلٍ   َوَ ش  ما
  .6456.رواه الب اره:  . لايفٍ 

 بَاب: اْلَقْصِد َواْلُمَداَوَمِة َعَلى اْلَعَملِ  -11

قَالنوا: َوَك أَن يَت  «َمُلهُ ِمْنُكْم عَ  اَلْن يـَُنج َي َأَحدً »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َوَعننهن  -8195
ُدوا َوقَـارِبُوا  َواْغـُدوا َوُروُحـوا  »يَا َرسنيوَل ال َيها  قَياَل:  َوَل َأنَـا  ِإل  َأْن يـَتَـََّم ـَدِني الل ـُه ِبَرْحَمـةن  َسـد 

ُلَُّوا (1)ْلَجِة  َواْلَقْصَد اْلَقْصدَ َوَشْيءس ِمْن الدع    .6463.رواه الب اره:  .«تـَبـْ

َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -8196 يييَ  اهللن َعني  : سنيييئاَم النَيييخا   َر ا َع َميييالا َأَ يييت  إاَن أَنَيَهيييا قَالَيييت  : َأه  األ 
  .6465.رواه الب اره:  «َأْدَوُمَها َوِإْن َقل  »الَ ها  قَاَل: 

 بَاب: الر َجاِء َمَع اْلَخْوفِ  -11

:  َرسنيييوَل ال َيييها قَييياَل: يَاع يييتن  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -8197 يـَْعَلـــُم اْلَكـــاِفُر ِبُكـــل   لَـــوْ »يَيقنيييولن
ْْ ِمـْن اْلَجن ـِة  َولَـْو يـَْعلَـُم اْلُمـْؤِمُن ِبُكـل  الـ ِذي ِعْنـَد الل ـ ِه ِمـْن ال ِذي ِعْنَد الل ِه ِمْن الر ْحَمِة لَـْم يـَْيـَئ

  .6469.رواه الب اره:  (2).«اْلَعَذاِب َلْم يَْأَمْن ِمْن الن ارِ 

                                                                                                  
 .اكستقامة :أه (1)
عاَ  َرمح ًَة  َوأَر سَ ».واحلديج يف األيبم:  (2) ًعا َو اس  اَإَة َرمح ٍَة   ََأم َسَ  عان َدهن  اس   دهاحل  َم سا َت  قاها كن إاَن الَ َه َتَ َق الَرمح ََة يَيو َ  َتَ َقَها ما

َدًق   َيَ و  يَيع َ حلن ال َكا ارن  اإَيَة جنيب ءٍ اخل  وال رم األول من احلديج  قد  يف كتاب األلب/  «..َرمح ًَة َوا ا َيَة ما /  : بَاب: َجَعَم ال َيهن الَرمح 

يف  كيييا ثبييت(: 11/352  قييال احلييا ن )الفييتن: «  ييو يع ييحل»    عييم الريينف  رييرم  يييه  ييييم  ييرم الفيياء يف قولييه 2556
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 بَاب: ِحْفِظ الل َسانِ  -18

ما ب ييينا َسيييع ٍد  -8192 َمْن لِـــي َمـــا بـَـــْيَن َمـــْن َيْضـــ»قَييياَل:    َعييين  َرسنيييولا ال َيييها َعييين  َسيييه 
  .6474.رواه الب اره:  .«َوَما بـَْيَن رِْجَلْيِه َأْضَمْن َلُه اْلَجن ةَ  (1)َلْحيَـْيهِ 

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8199 ــْن ِرْضــَواِن »قَيياَل:     َعيين  النَييخا ــِة ِم ــَتَكل ُم بِاْلَكِلَم ِإن  اْلَعْبــَد لََي
الل ِه  َل يـُْلِقي َلَها بَاًل 
يـَْرَفُع الل ـُه ِبَهـا َدرََجـاتن  َوِإن  اْلَعْبـَد لَيَـَتَكل ُم بِاْلَكِلَمـِة ِمـْن َسـَخِ  الل ـِه   (2)

  .6478.رواه الب اره:  .«َجَهن مَ   يـَْهِوي ِبَها ِفي َل يـُْلِقي َلَها بَاًل 

 بَاب: اِلنِْتَهاِء َعْن اْلَمَعاِصي -18

َمثَِلـي َوَمثَـُل َمـا بـََعثَنِـي الل ـُه  َكَمثَـِل »: قَاَل: قَاَل َرسنيولن ال َيها  َعن  َأ ا منوَسى  -8111
َنــي   َوِإن ــي َأنَــ ارَُجــلن َأتَــى قوًمــ فَالن َجــاء الن َجــاَء   (4)اْلُعْريَــاُن  (3)ا الن ــِذيرُ فـََقــاَل: رََأيْــُإ اْلَجــْيَش بَِعيـْ

بـَْتـُه طَائَِفـةس َفَصـب َحُهْم اْلَجـْيُش فَاْجتَـاَحُهمْ  (5)طَائَِفةس فََأْدَلُجوا فََأطَاَعهُ   .«َعلَـى َمْهِلِهـْم فـََنَجـْوا  وََكذ 
  .6482.رواه الب اره: 

 بَاب: ُحِجَبْإ الن اُر بِالش َهَواتِ  -14

ُحِجبَـْإ الن ـاُر بِالش ـَهَواِت  َوُحِجبَـْإ »قَياَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8111
  .6487.رواه الب اره:  .«اْلَجن ُة بِاْلَمَكارِهِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
ن كثر يا وسيعتها  قتهي  أن ي ميص  يهيا  ومين مث قيد  ذكير الكيا ر أل   يه ال ريق بالفاء إشارق إن  ر يت ما بعد ا ع ى ميا قب هيا

  .امث ذكر الؤمن است رالً   كم أ د
 :العظحل اليه  نبت ع يه ال يية من اإلنسان :-بفتن الل  وكسر ا-وال ي    ب نه :وقيم  لسانه :قيم (1)
 .وا حل :وقيم  والبال أيًها احلال والفكر  و   اككرتا  بالش ء  الباكق من (2)
 .وأنير ه أع مته  الب   :أه (3)
ألن العالق أن ينبع ثوبه وي و  بيه  :وقيم   أنير قومه  كيبوه  ايب  موا  أيب ه أن رجًل من تثعحل طرقه عدو حل  س به ثيابه (4)

 .عال وشرطه أن يكون ع ى مكان  لريه من بعد
 .و يا قول األكثر  وأل  بالت فيف سار ال يم ك ه    بالتشديد سار آتر ال يملت اويقال    و سري ال يم ك ه :قيم (5)
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َِِلكَ  -15  بَاب: اْلَجن ُة َأقْـَرُب ِإَلى َأَحدُِكْم ِمْن ِشَراِ  نـَْعِلِه  َوالن اُر ِمْثُل 

ـــَرُب ِإلَـــى َأَحـــدُِكْم ِمـــْن ِشـــَراِ  »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   َعييين  َعب يييدا ال َيييها  -8118 اْلَجن ـــُة َأقْـ
َِِلكَ  (1)نـَْعِلِه    .6488.رواه الب اره:  .«َوالن اُر ِمْثُل 

 بَاب: لِيَـْنُظْر ِإَلى َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنُه  َوَل يـَْنُظْر ِإَلى َمْن ُهَو فـَْوَقهُ  -16

َِا َنظَـــَر َأَحـــدُُكْم ِإلَـــى َمـــْن ُفض ـــَل »قَييياَل:    َعييين  َرسنيييولا ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -8118 ِإ
  .6495.رواه الب اره:  .«َعَلْيِه ِفي اْلَماِل َواْلَخْلِق فـَْليَـْنظُْر ِإَلى َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنهُ 

 بَاب: َمْن َهم  ِبَحَسَنةن َأْو ِبَسي َئةن  -17

َ  اهللن َعني هنَمياَعَباٍس  َعنا اب نا  -8114 د َر ا  ايَميا ييَير واه َعين  َربديها َعيَب َوَجيَم قَياَل:    َعين  النَيخا
َِلِـَك  َفَمـْن َهـم  ِبَحَسـَنةن فـَلَـْم يـَْعَمْلَهـا َكَتبَـَهـا » الل ـُه ِإن  الل َه َكَتَب اْلَحَسَناِت َوالس ـي َئاِت ثُـم  بـَـي َن 
 ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة  فَِ ْن ُهَو َهـم  ِبَهـا فـََعِمَلَهـا َكَتبَـَهـا الل ـُه لَـُه ِعْنـَدُه َعْشـَر َحَسـَناتن ِإلَـى َسـْبعِ  َلهُ 

اِملَـًة   كَ ِمائَِة ِضْعفن ِإَلى َأْضَعافن َكِثيَرةن  َوَمْن َهم  ِبَسي َئةن فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها الل ُه َلُه ِعْنَدُه َحَسـَنةً 
  .6491.رواه الب اره: . «فَِ ْن ُهَو َهم  ِبَها فـََعِمَلَها َكَتبَـَها الل ُه َعَلْيِه َسي َئًة َواِحَدةً 

ََمانَةِ  -12 َْ  بَاب: رَْفِع ا

َا  َوأَنَييا أَني تَ  قَيياَل: َ ييَدثَيَنا َرسنييولن ال َييها  َعيين   نَييي َفييَة  -8115 ا  رَأَي ييتن َأَ ييَدإن ظاييرن َ ييدايثَي  
َتَر  َ َدثَيَنا:  ََمانََة نـََزَلْإ ِفي َجْذِر قـُُلوِب الر َجاِل »اآل  َْ ثُم  َعِلُموا ِمْن اْلُقْرآِن  ثُم  َعِلُمـوا  (2)َأن  ا

ــن ةِ  ــْن السع ــ»َوَ ييَدثَيَنا َعيين  َر  عاَهييا قَيياَل:  «ِم ــْن قـَْلِب َــُة ِم ََمان َْ ــَبُ  ا ــَة  فـَتـُْق ــاُم الر ُجــُل النـ ْوَم ِه  فـََيَظــلع يـََن

                                                                                                  
 .الشراك أ د سيور النعم اليت  كون ع ى وجهه (1)
الييرال تيييا  :مقييي «إن األمانيية نبليييت يف جييير ق ييوب الرجيييال» :قولييهو   األيبييم ميين كيييم شيي ء -بييالفتن وجيييود الكسييير-اعييير  (2)

 . عىن ما إذا مكن يف ق ت العبد إذ قا  بألاء التكاليف :وقيم  التك يف
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َقى َأثـَُرَها ِمْثَل اْلَمْجِل  (1)َأثـَُرَها ِمْثَل َأثَِر اْلوَْكِإ  ثُم  يـََناُم النـ ْوَمَة فـَتـُْقَبُ  فـََيبـْ
َكَجْمـرن َدْحَرْجتَـُه  (2)

َْ ِفيِه َشْيءس  فـَُيْصـِبُح الن ـاُ، يـََتبَـايـَعُ  افـَتَـَراُه ُمْنَتِبرً  (3)َعَلى رِْجِلَك فـََنِفَ   وَن  فَـاَل َيَكـاُد َأَحـدس َولَْي
ََمانََة  فـَيـَُقاُل: ِإن  ِفي بَِني ُفاَلنن رجاًل  َْ   َويـَُقـاُل: لِلر ُجـِل َمـا َأْعَقلَـُه َوَمـا َأْظَرفَـُه َوَمـا اَأِمينًـ يـَُؤد ي ا

ــانن  ــْن ِإيَم ــاُل َحب ــِة َخــْرَدلن ِم َق ــِه ِمثـْ ــي قـَْلِب ــا ِف ــَدُه  َوَم َدَمييانل َوَمييا أنبَييايا أََيكنييحل   َوَلَقييد  أَ َييى َع َيي َ  .«َأْجَل
َل ن  َوإان  َكاَن َنر رَاناي   ابَايَيع تن  لَئان  َكاَن منس  امً  َرَلهن َع َيَ  َسياعايها  اَرَلهن َعَ َ  اإل اس 

 ََأَميا ال يَييو َ : َ َميا   (4)
  . 6497.رواه الب اره: . اَو نَلنً  اكنن تن أنبَاياصن إاَك  نَلنً 

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  نا اب يينا َعيي -8116 :  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َر ا ــا الن ــاُ،  »يَيقنييولن ِإن َم
ِبِل اْلِمائَِة  َل َتَكاُد َتِجُد ِفيَها رَاِحَلةً    .6498.رواه الب اره: . «َكاإْلِ

 بَاب: الر يَاِء َوالسعْمَعةِ  -19

الل ــُه بِــِه  َوَمــْن يـَُرائِــي َمــْن َســم َع َســم عَ »: لنَييخا  قَيياَل: قَيياَل ا َعيين  جنن ييَدٍب  -8117
(5) 

  .6499.رواه الب اره:  .«يـَُراِئي الل ُه بِهِ 

 بَاب: التـ َواُضعِ  -81

 اِإن  الل ــَه قَــاَل: َمــْن َعــاَدك لِــي َولِي ــ»: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8112
 َِ نـُْتُه بِاْلَحْرِب  َوَما تـََقر َب ِإَلي  َعْبِدي ِبَشـْيءن َأَحـب  ِإلَـي  ِمم ـا افْـتَـَرْضـُإ َعَلْيـِه  َوَمـا يـَـَزاُل فـََقْد آ

َِا َأْحَبْبتُــُه: ُكْنــُإ َســْمَعُه ال ــِذي َيْســَمُع بِــِه  َوبَ  َصــَرُه َعْبــِدي يـَتَـَقــر ُب ِإلَــي  بِالنـ َواِفــِل َحت ــى ُأِحب ــُه  فَــِ 
ُْعِطيَـن ـُه  َولَـئِ ال   ْن ِذي يـُْبِصُر بِـِه  َويَـَدُه ال تِـي يـَـْبِطُش ِبَهـا  َورِْجلَـُه ال تِـي يَْمِشـي ِبَهـا  َوِإْن َسـأَلَِني ََ

ِْ اْلُمـْؤِمِن  َيْكـَرُه اْلَمـ ُِعيَذن ُه  َوَما تـََرد ْدُت َعْن َشْيءن َأنَا فَاِعُلُه تـََردعِدي َعْن نـَْف َِِني ََ ْوَت اْستَـَعا

                                                                                                  
 .أثر الش ء الرغري منه : سره يف األيبم (1)
 .   النفاتات اليت ختر  يف األيده   وءق ماء (2)
 .أه ور  (3)
 .سعاق  حل وكق الردقةال (4)
 .ان تريه و إظهار اخلري لقرد الشهرق مص إب  :الرياء (5)
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  .6552.رواه الب اره: . «َوَأنَا َأْكَرُه َمَساَءتَهُ 

 بَاب: َمْن َأَحب  ِلَقاَء الل ِه َأَحب  الل ُه ِلَقاَءهُ  -81

د َعن  عنَباَلَق ب نا الَراماتا  -8119 َمـْن َأَحـب  ِلَقـاَء الل ـِه َأَحـب  الل ـُه »قَياَل:    َعين  النَيخا
 .«َه ِلَقاَء الل ِه َكرَِه الل ُه ِلَقاَءهُ ِلَقاَءُه  َوَمْن َكرِ 

ها  -قَاَلت  َعاإاَشةن  رَهن ال َمو َت  قَاَل:  -أَو  بَيع ةن أَد َواجا َِا »: إانَا لََنك  َِاِ   َوَلِكـن  اْلُمـْؤِمَن ِإ  َْ لَـْي
َْ َشـْيءس أَ  (1)َحَضَرُه اْلَمْوتُ  َحـب  ِإلَْيـِه ِمم ـا َأَماَمـُه  فََأَحـب  ِلَقـاَء ُبش َر ِبِرْضَواِن الل ِه وََكَراَمِتِه  فـَلَـْي

َْ َشـْيءس  َِا ُحِضـَر ُبش ـَر بَِعـَذاِب الل ـِه َوُعُقوبَتِـِه  فـَلَـْي َأْكـَرَه  الل ِه َوَأَحب  الل ُه ِلَقاَءُه  َوِإن  اْلَكـاِفَر ِإ
  . 6557.رواه الب اره:  .«اَءهُ ِإلَْيِه ِمم ا َأَماَمُه  َكرَِه ِلَقاَء الل ِه وََكرَِه الل ُه ِلقَ 

 
 بَاب: َسَكَراِت اْلَمْوتِ  -88

8111-  َ َع ييرَابا جنَفيياًق يَييأ  نوَن النَييخا يين  األ  : َكيياَن راَجييالل ما َهييا قَالَييت  ييَ  اهللن َعني   َعيين  َعاإاَشييَة َر ا
يَغرا احل   َييَيقنيولن  أَلنونَهن: َمَن الَسياَعةن  َ َكياَن يَين ظنيرن إاَن َأيب  ِإْن يَِعـْش َهـَذا َل يُْدرِْكـُه اْلَهـَرُم  َحت ـى »:  َيَيس 

  .6511.رواه الب اره:  (2).«تـَُقوَم َعَلْيُكْم َساَعُتُكمْ 

َيدد ن   األَن َرياراهد     قَيَتاَلَق ب ينا راب عاي َعن  َأ ا . (141) منيَر َعَ ي يها  أََن َرسنيوَل ال َيها  :أَنَيهن َكياَن حين
ن يهن   يَا َرسنيوَل ال َيها  :قَالنوا .«ُمْسَترِيحس َوُمْستَـَراحس ِمْنهُ » :جبااَنادٍَق  َيَقالَ  يتَيرَا ن ما يرَتاينن َوال منس   :قَيالَ   َميا ال منس 

َِاَهـا ِإلَـى رَْحَمـِة الل ـِه  َواْلَعْبـُد اْلَفـاِجُر َيْسـَترِيحُ » نـَْيا َوَأ  ِمْنـُه اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن َيْسَترِيُح ِمـْن َنَصـِب الـدع
  .6512.رواه الب اره:  . «ِعَباُد َواْلِباَلُد َوالش َجُر َوالد َوابع الْ 

َا .َعيين   (141) َــةس  فـَيَـْرِجــُع » :قَيياَل َرسنييولن ال َييهن قَيياَل:  َمالاييٍ   ب يينا  أَنَيي ــُع اْلَمي ــَإ َثالَث يـَْتَب

                                                                                                  
 . هره الوت إذا قرب و هر ه اللإكة الوك ون بنبع األروا  :يقال (1)
 ( يع : مو حل.2)
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َقى َمَعـُه َواِحـدس  يـَْتبَـعُـُه َأْهلُـُه َوَمالُـُه َوَعَملُـهُ  َقـى َعَملُـهُ اثـَْناِن َويـَبـْ .رواه  . «  فـَيَـْرِجـُع َأْهلُـُه َوَمالُـُه  َويـَبـْ
  .6514الب اره: 

َْرَ  يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  -88  بَاب: يـَْقِبُ  الل ُه اَْ

راهد  -8111 ـَزًة »: قَاَل: قَاَل الَنخا   َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  َْرُ  يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ُخبـْ َْ َتُكـوُن ا
ًة  يـََتَكف ُؤَها اْلَجب ارُ َواِحدَ 

َزتَـُه ِفـي الس ـَفِر  نـُـُزًل  (1) َْهـِل اْلَجن ـةِ  بَِيِدِه َكَما َيْكَفأُ َأَحدُُكْم ُخبـْ  َيأََ ى  «َِ
َنَييي يييما اع  نَك بانينيييبنلا أَ   يييرا يييحلا  َأَك أنت  يييولا   َيَقييياَل: بَييياَرَك اليييَرمح َنن َعَ ي يييَ  يَيييا أَبَيييا ال َقاسا ييين  ال يَيهن يييمل ما ةا ييَيييو َ  َرجن

ييَدًق  «بـََلــى»ال قاَياَمييةا  قَيياَل:  ييبًَق َوا ا َر ضن تنبي    َيَنظَييَر النَييخا   - َكَمييا قَيياَل النَييخا    -قَيياَل: َ كنييونن األ 
ييينهن  َ  َ ييَن بَييَدت  نَيَواجا َ َ يييا نَييا مثن إالَيي 
نَك باييإاَلاماهاحل   قَيياَل: إاَلامنهنييحل  بَييا (2) ييرا َ قَيياَل: َأَك أنت  َك ل َوننييونل  مثن
َاقَالنوا: َوَما َ َيا  قَاَل: ثَيو رل َوننونل  يَأ   كنمن مان  دَاإاَدقا َكباداإا

  .6525.رواه الب اره: . اَسبي عنوَن أَل فً  (3)
ما ب نا َسيع ٍد  -8118 َ  َعن  َسه  :  قَياَل: يَاع يتن النَيخا ُيْحَشـُر الن ـاُ، يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة »يَيقنيولن

ْر ن بـَْيَضاَء َعْفَراَء َعَلى أَ 
«َكُقْرَصِة نَِقيِ   (4)

يرنهن:  (5) مل أَو  َتيي  ََحـدن »قَاَل َسه  َْ ِفيَهـا َمْعلَـمس َِ .رواه  .«لَـْي
  .6521الب اره: 

 بَاب: اْلَحْشرُ  -84

د  َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8118 رَاِغبِـيَن  ُيْحَشـُر الن ـاُ، َعلَـى ثَـاَلِث َطَرائِـَق:»قَياَل:  َعن  الَنخا
ُشـُر رَاِهِبيَن  َواثـَْناِن َعلَـى بَِعيـرن  َوَثاَلثَـةس َعلَـى بَِعيـرن  َوَأْربـََعـةس َعلَـى بَِعيـرن  َوَعَشـَرةس َعلَـى بَِعيـرن. َوَيحْ 
َـــاتُوا  َوُتْصـــِبُح َمَعُهـــْم حَ  ـــُث ب ـــاُلوا  َوتَِبيـــُإ َمَعُهـــْم َحْي ـــُث َق ـــْم َحْي ـــُث بَِقي ـــتَـُهْم الن ـــاُر  تَِقيـــُل َمَعُه ْي

  .6522.رواه الب اره: . «َأْصَبُحوا  َوتُْمِسي َمَعُهْم َحْيُث َأْمَسْوا

                                                                                                  
 .يهمها :وقيم  يق بها و ي ها :أه (1)
 (.و   ق النواجي أيًها ع ى األنياب واأل راس  ولكم إنسان أربص نواجي  مجص ناجي و و آتر األ راس) (2)
 (.الق عة النفرلق التع قة تا و   أطيبه ديالق الكبد وداإد ا   ) (3)
 (.العفر بياض ليَ بالنايبص) (4)
 (.أه الدقيق النق  من الغ  والن ال) (5)
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َهييياَعييين  َعاإاَشيييَة  -8114 يييَ  اهللن َعني  : قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َر ا ُتْحَشـــُروَن ُحَفـــاًة ُعـــَراًة » :قَالَيييت 
«ُغْرًل 

: يَيا َرسنيوَل ال َيها  الردَجيالن وَ  (1) الندَسياءن يَين ظنيرن بَيع هنيهنحل  إاَن بَيع يٍة    َيَقياَل: قَاَلت  َعاإاَشةن:  َيقن  يتن
َِا ِ » َْمُر َأَشدع ِمْن َأْن يُِهم ُهْم  َْ   .6527.رواه الب اره: . «ا

ُعوثُوَن لِيَـْومن بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -85 َأَل َيُظنع ُأولَِئَك أَنـ ُهْم َمبـْ
  6 – 4.ال فف : اْلَعاَلِمينَ  َعِظيمن يـَْوَم يـَُقوُم الن اُ، ِلَرب  

يـَْعـــَرُ  الن ـــاُ، يـَـــْوَم اْلِقَياَمـــِة َحت ــــى »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -8115
ـــ رَاًع ِِ َْرِ  َســـْبِعيَن  َْ ـــي ا ـــَرقـُُهْم ِف َـــْذَهَب َع ـــمْ  (2)ُهـــمْ   َويـُْلِجمُ اي َِانـَُه ـــَِّ آ ُل ه: .رواه الب يييار  .«َحت ـــى يـَبـْ

6532.  

 
 بَاب: اْلِقَصاِ: يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  -86

َماءِ »: قَيياَل: النَييخا   َعين  َعب ييدا ال َييها  -8116 .رواه  .«َأو ُل َمــا يـُْقَضــى بـَــْيَن الن ــاِ، ِفــي الــد 
  .6533الب اره: 

 بَاب: ِصَفِة اْلَجن ِة َوالن ارِ  -87

ييَ  اهللن َعني   َعيينا اب يينا  -8117 َِا َصــاَر َأْهــُل اْلَجن ــِة »: هنَمييا قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها عنَمييَر َر ا ِإ
َبُح  ثُـم  ِإَلى اْلَجن ِة  َوَأْهُل الن اِر ِإَلى الن اِر  ِجيَء بِاْلَمْوِت َحت ى ُيْجَعَل بـَْيَن اْلَجن ـِة َوالن ـاِر  ثُـم  يُـذْ 

ِإلَــى  اَت  َويَـا َأْهــَل الن ـاِر َل َمـْوَت  فـَيَــْزَداُد َأْهــُل اْلَجن ـِة فـََرًحـيـُنَـاِدي ُمنَـادن: يَـا َأْهــَل اْلَجن ـِة َل َمـوْ 
  .6548.رواه الب اره:  .«ِإَلى ُحْزنِِهمْ  افـََرِحِهْم  َويـَْزَداُد َأْهُل الن اِر ُحْزنً 

راهد  -8112 ـــاَلى  ِإن  الل ـــهَ »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َعييين  َأ ا َسيييعايٍد اخل نيييد  ـــاَرَ  َوتـََع تـََب

                                                                                                  
 .تري حتتن  :أه (1)
 .يرم إن أ وا هحل  ن يرري مو ص ال جا  من الدابة :أه (2)
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ــا َوَســْعَدْيَك  فـَيَـُقــوُل: َهــْل َرِضــيُتْم  ــَك رَبـ َن َْهــِل اْلَجن ــِة: يَــا َأْهــَل اْلَجن ــِة  فـَيَـُقولُــوَن: لَبـ ْي  يـَُقــوُل َِ
: َأنَـا ُأْعِطـيُكْم ِمـْن َخْلِقـَك  فـَيَـُقـولُ  افـَيَـُقوُلوَن: َوَما لََنا َل نـَْرَضى َوَقْد َأْعطَْيتَـَنا َمـا لَـْم تـُْعـِ  َأَحـدً 

َِلِـَك  فـَيَـُقـوُل: ُأِحـلع َعلَـْيُكْم ِرْضـَواِني   َِِلَك  قَاُلوا: يَا َرب   َوَأيع َشْيءن َأْفَضُل ِمْن  َأْفَضَل ِمْن 
  .6549.رواه الب اره:  .«اَفاَل َأْسَخُ  َعَلْيُكْم بـَْعَدُه َأبَدً 

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8119 ــيْ »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــْيَن َمْنِكَب ــا بـَ َم
ــِة  (1) ــاِفِر َمِســيَرُة َثاَلَث اْلَك

  .6551.رواه الب اره:  .«َأي امن للر اِكِب الُمْسرِعِ 
َ : َعن  َجاباٍر . (148) َُ ِمـْن الن ـاِر بِالش ـَفاَعِة َكـأَنـ ُهْم الثـ َعـارِيرُ » :قَيالَ  أََن الَنخا َيْخُر

(2)
» .

  .6558.رواه الب اره: 

َا ب نا َمالاٍ   -8181 د َعن  أََن َُ قـَْومس ِمْن الن اِر بـَْعـَد َمـا َمس ـُهْم »قَاَل:    َعن  الَنخا َيْخُر
َها َسْفعس  ِمنـْ
  .6559.رواه الب اره:  .«فـََيْدُخُلوَن اْلَجن َة  فـَُيَسم يِهْم َأْهُل اْلَجن ِة: اْلَجَهن ِمي ينَ  (3)

يييرٍي َعييين  الني ع   -8181 َ  َميييانا ب ييينا َبشا :  قَييياَل: يَاع يييتن النَيييخا ِإن  َأْهـــَوَن َأْهـــِل الن ـــاِر »يَيقنيييولن
ــَذابً  رَُجــلس يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة  اَع

ُهَمــا ِدمَ  (5)َعلَــى َأْخَمــِص َقَدَمْيــهِ  (4) اغُــُه َكَمــا يـََِّْلــي َجْمَرتَــاِن  يـََِّْلــي ِمنـْ
(7)َواْلُقْمُقمُ  (6)اْلِمْرَجلُ 

  .6562ب اره: .رواه ال .«
رَانا  َعن  . (148) ٍ  ب نا  عام  َ  اهللن َعني هنَما نَر   د   َر ا َُ قـَـْومس ِمـَن الن ـاِر » :قَالَ   َعنا الَنخا َيْخـُر

                                                                                                  
 .والكا لن اعانبان والرال أعلإا  النكت معروم و و أع   الكا م (1)
 :وقييييم .يبيييغار القثييياء :وقيييال أبيييو عبييييدق . يييو نبيييات ينبيييت يف أيبيييول الثميييا  شيييبه ا  ييييون :قيييال األيبيييمع    ييي  الهيييغابيَ( 2)

يبيييدم  :وقييال القابسيي  .وقيييم  يييو نبييت  يير  مييين اإلذتيير وتييريه قيييدر شيير  يييه محو ييية .اويقييال ليفقييط إذا كيييان رطبًيي  يشييبهها
 .وك  لد  بينهما أل ما  شبيهان حت فان «كأ حل ال ؤلؤ» :وكأنه أتيه من ال ريق األترد  يج قال .اعو ر

 .أو علمة من النار  سوال من لفن النار :أه (3)
 . و أبو طالت كما يف مس حل .( 4)
 .من باطنه ع ى األرض  و التجاس (5)
 . و القدر (6)
 .ما يس ن  يه الاء من حناس وتريه :أه (7)
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  .6566.رواه الب اره:  . «فـََيْدُخُلوَن اْلَجن َة  ُيَسم ْوَن اْلَجَهن ِمي ينَ  ِبَشَفاَعِة ُمَحم دن 

ــَدُه »: قَيياَل: قَيياَل: النَييخا   يي ييرََق َعيين  َأ ا  نرَ  -8188 َــْدُخُل َأَحــدس اْلَجن ــَة ِإل  ُأِرَي َمْقَع َل ي
  َوَل يَْدُخُل الن اَر َأَحـدس ِإل  ُأِرَي َمْقَعـَدُه ِمـْن اْلَجن ـِة لَـْو َأْحَسـَن  اِمْن الن اِر َلْو َأَساَء  لِيَـْزَداَد ُشْكرً 

  .6569.رواه الب اره:  .«ةً لَِيُكوَن َعَلْيِه َحْسرَ 

َهـــا   اََْعَلـــُم آِخـــَر َأْهـــِل الن ـــاِر ُخُروًجـــ يِإن ـــ»:  قَييياَل النَيييخا   :َعييين  َعب يييدا ال َيييها . (144) ِمنـْ
ــوً   َوآِخــَر َأْهــِل اْلَجن ــِة ُدُخــوًل  َُ ِمــَن الن ــاِر َكبـْ َِْهــْب فَاْدُخــِل اْلَجن ــةَ  :  فـَيَـُقــوُل الل ــهُ ارَُجــلس َيْخــُر . ا

َِْهـــْب  :يَـــا َرب  َوَجـــْدتـَُها َمـــأَلك  فـَيَـُقـــولُ  :فـََيْأتِيَهـــا فـَُيَخي ـــُل ِإلَْيـــِه َأنـ َهـــا َمـــأَلك  فـَيَـْرِجـــُع فـَيَـُقـــولُ  ا
 :يَــا َرب  َوَجــْدتـَُها َمــأَلك  فـَيَـُقـــولُ  :فـَيَـُقـــولُ   فَاْدُخــِل اْلَجن ــَة. فـََيْأتِيَهــا فـَُيَخي ـــُل ِإلَْيــِه َأنـ َهــا َمــأَلك

َِْهــبْ  نـَْيا َوَعَشــَرَة َأْمثَاِلَهــا ا ِإن  لَــَك ِمْثــَل َعَشــَرِة َأْمثَــاِل  أَو   - فَاْدُخــِل اْلَجن ــَة  فَــِ ن  لَــَك ِمْثــَل الــدع
نـَْيا    َيَ َقييد  رَأَي ييتن َرسنييوَل ال َييها  .«َوَأنْــَإ اْلَمِلــكُ  ي  َأْو َتْضــَحُك ِمن ــيَتْســَخُر ِمن ــ :فـَيَـُقــولُ  -الــدع

َ  َ َن  ََنةا َمن باَلةً َ يا ما اع  ينهن  وََكاَن يينَقالن َذلاَ  أَل ََن أَ     .6571.رواه الب اره:  . بََدت  نَيَواجا

 
 بَاب: ِفي اْلَحْو ِ  -82

يييرٍو  -8188 ييَ  اهللن َعني هنَمييياَعيين  َعب يييدا ال َييها ب ييينا َعم   َحْوِضـــي َمِســـيَرةُ »: قَييياَل: قَيياَل النَيييخا   َر ا
ــ  َشــْهرن  ــاُؤُه َأبـْ ُــهُ َم ــْن اْلِمْســِك  وَِكيَزان ــُب ِم ــُه َأْطَي ــْن الل ــَبِن  َورِيُح ــْن  (1)َيُ  ِم ــَماِء  َم َكُنُجــوِم الس 

َها َفاَل َيْظَمأُ َأبَدً    .6579.رواه الب اره: . «اَشِرَب ِمنـْ

ييَ  اهللن َعني هنَمييا َعيينا اب يينا عنَمييَر  -8184 د  َر ا ــاَمُكْم »قَيياَل:  َعيين  النَييخا ــْيَن ي  َحْوِضــَأَم ــا بـَ َكَم
ِْرُحَ    .6577.رواه الب اره:  .«َجْربَاَء َوَأ

َا ب نا َمالاٍ   -8185 ِإن  قَـْدَر َحْوِضـي َكَمـا بـَـْيَن َأيـْلَـَة »قَياَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  أََن

                                                                                                  
 .مجص كود وجيمص ع ى أكواد (1)
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َبَارِيقِ  َْ َعاَء ِمْن اْلَيَمِن  َوِإن  ِفيِه ِمْن ا َوَصنـْ
  .6585.رواه الب اره:  .«ءِ َكَعَدِد ُنُجوِم الس َما (1)

د َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -8186 َِا زُْمــــَرةس »قَيييياَل:    َعيييين  النَييييخا َنــــا َأنَــــا قَــــائِمس ِإ بـَيـْ
َِا  (2) َحت ــــى ِإ

ــى الن ــاِر َوالل ــ ــاَل: ِإَل ــُإ: َأيْــَن  َق ــم   فـَُقْل ــاَل: َهُل ــِنِهْم  فـََق ــْن بـَْينِــي َوبـَْي ــلس ِم ََ رَُج ــَر ــَرفْـتـُُهْم َخ ِه  َع
َِا زُْمـَرةس  َحت ـى َِا  قـُْلُإ: َوَما َشـْأنـُُهْم  قَـاَل: ِإنـ ُهـْم اْرتَـدعوا بـَْعـَدَ  َعلَـى َأْدبَـارِِهْم اْلَقْهَقـَرك. ثُـم  ِإ ِإ

ََ رَُجلس ِمْن بـَْيِني َوبـَْيِنِهْم  فـََقاَل: َهُلم   قـُْلُإ: َأْيَن  قَاَل: ِإلَـى الن ـاِر َوالل ـهِ    قـُْلـُإ: َعَرفْـتـُُهْم َخَر
ُهْم ِإل   ِمثْـُل  َما َشْأنـُُهْم  قَاَل: ِإنـ ُهـْم اْرتَـدعوا بـَْعـَدَ  َعلَـى َأْدبَـارِِهْم اْلَقْهَقـَرك  فَـاَل ُأرَاُه َيْخلُـُص ِمـنـْ

(3)َهَمِل النـ َعمِ 
  .6587.رواه الب اره:  .«

ييٍت  -8187 َ  َعين  َ اراثَييَة ب ينا َو   َض   َيَقياَل: َوذََكيي قَياَل: يَاع ييتن النَيخا َييو  َكَمــا بـَــْيَن »َر احل 
َعاءَ    . 6591.رواه الب اره:  .«اْلَمِديَنِة َوَصنـْ

 
(21) 

 ِكَتاب اْلَقَدرِ 
 بَاب: َجف  اْلَقَلُم َعَلى ِعْلِم الل ِه  -1

8182-  ٍ يرَاَن ب ينا  نَري   يمن ا َعين  عام  يين  قَيياَل: قَياَل َرجنيمل: يَيا َرسنيوَل ال َييها  أَيينع يَرمن أَ   َنَيةا ما ع 
يما النَييارا  قَيياَل:  :  - ُكــل  يـَْعَمــُل ِلَمــا ُخِلــَق لَــهُ »قَياَل:  َ اييحَل يَيع َمييمن ال َعيياما نوَن  قَيياَل:   «نـََعــمْ »أَ   ِلَمــا أَو 

  .6596.رواه الب اره: . «- َلهُ  ُيس رَ 

                                                                                                  
 :وقيييم  اإلبريييق مييا ليه ترطييو   قييط :وقيييم  وإك  هييو كيوب  مييا كييان ذا أذن وعييروق  هيو إبريييق :وقييم   يي  العرو يية :األبياريق( 1)

 .مشتق من الريق

 أه: مجاعة.( 2)
 .وكيا تري ا     اإلبم بغري راع (3)
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  38.األ باب: اَمْقُدورً  اوََكاَن َأْمُر الل ِه َقَدرً بَاب:  -8

إاَن قايَيييا ا  اتن  بَيييًة  َميييا  َييييَرَك  ايَهيييا شييييئً  قَييياَل: َلَقيييد  َت َبَينَيييا النَيييخا    نَييي َفيييَة  َعييين   -8189
ييتن   َييأَ  َء قَيد  َنسا ع رامن الَسياَعةا إاَك ذََكيرَهن  َع اَميهن َمين  َع اَميهن َوَجها َيهن َميين  َجها َيهن  إان  كنن يتن أَلََرد الَشي  

  .6654.رواه الب اره: َذا َتاَب َعن هن  َيَرآهن  َيَعَرَ هن. َما يَيع رامن الَرجنمن إا 

 بَاب: ِإْلَقاِء اْلَعْبِد الن ْذُر ِإَلى اْلَقَدرِ  -8

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8181 َل يَــْأِت ابْــَن آَدَم الن ــْذُر ِبَشــْيءن لَــْم َيُكــْن »قَيياَل:    َعيين  النَييخا
ْرتُُه  َوَلِكْن يـُلْ  َُ بِِه ِمْن اْلَبِخيلِ َقْد َقد  ْرتُُه َلُه  َأْسَتْخِر   .6659.رواه الب اره: . «ِقيِه اْلَقَدُر َوَقْد َقد 

 بَاب: اْلَمْعُصوُم َمْن َعَصَم الل هُ  -4

راهد  -8181 د َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد اخل نييييد  َمــــا اْســــُتْخِلَف َخِليَفــــةس ِإل  لَــــُه »قَيييياَل:    َعيييين  النَييييخا
 ِبطَانَةس تَـْأُمُرُه بِـاْلَخْيِر َوَتُحضعـُه َعَلْيـِه  َوِبطَانَـةس تَـْأُمُرُه بِالش ـر  َوَتُحضعـُه َعَلْيـِه  َواْلَمْعُصـومُ  (1)اِن:ِبطَانـَتَ 

  .6611.رواه الب اره:  .«َمْن َعَصَم الل هُ 

 
ْلِبهِ بَاب:  -5   24.األنفال: َيُحوُل بـَْيَن اْلَمْرِء َوقـَ

ييَ  اهللن َعني هنَميياال َييها ب يينا عنَمييَر  َعيين  َعب ييدا  -8188 َييا َكيياَن النَييخا   اقَيياَل: كثييريً  َر ا :   ا َل »حَي  اييفن
  .6617.رواه الب اره:  .«َوُمَقل ِب اْلُقُلوبِ 

 
 

                                                                                                  
 .ب انة الرجم يبا ت سره (1)
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(28) 

َْيَماِن َوالنعُذورِ  َْ  ِكَتاب ا
 بِالل َِّْو ِفي أَْيَماِنُكمْ  َل يـَُؤاِخذُُكْم الل هُ بَاب: قـَْوُل الل ِه تـََعاَلى:  -1

  89.الاإدق: اْلية

يَـا َعْبـَد الـر ْحَمِن بْـَن َسـُمَرَة  َل »: قَياَل: قَياَل النَيخا   َعن  َعب دا الَرمح َنا ب نا َينرََق  -8188



  

 (721) 

َهـا  وَ  َمارََة  فَِ ن َك ِإْن ُأوتِيتَـَها َعـْن َمْسـأََلةن وُِكْلـَإ ِإلَيـْ ِإْن ُأوتِيتَـَهـا ِمـْن َغْيـِر َمْسـأََلةن ُأِعْنـَإ َتْسَأْل اإْلِ
رً  َرَها َخيـْ َِا َحَلْفَإ َعَلى يَِمينن  فـََرَأْيَإ َغيـْ َها  َوِإ َهـا  َفَكف ـْر َعـْن يَِمينِـَك َوْأِت الـ ِذي ُهـَو  اَعَليـْ ِمنـْ

رس    .6622.رواه الب اره:  .«َخيـْ

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8184   (1).«َنْحُن اْْلِخُروَن الس ابُِقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمةِ »اَل: قَ    َعن  الَنخا
َْن يَِلــ   َأَحــدُُكْم بَِيِمينِــِه ِفــي َأْهِلــِه آثَــُم لَــُه ِعْنــَد الل ــهِ »: َوقَياَل َرسنييولن ال َييها  ِمــْن َأْن  (2)َوالل ــِه  ََ

  .6625 6624 واه الب اره:.ر . «يـُْعِطَي َكف ارَتَُه ال ِتي افْـتَـَرَ  الل ُه َعَلْيهِ 

  بَاب: َكْيَف َكاَنْإ َيِميُن الن ِبي   -8

َشيييياٍ   -8185 د  َعيييين  َعب ييييَد ال َييييها ب ييييَن  ا نَييييا َمييييَص النَييييخا يييييل بايَييييدا عنَمييييَر ب يييينا  قَيييياَل: كن ييييَو آتا َو ن
: يَا َرسنوَل الَ ها  ألنَت َأَ ت  إاَيَ مان   ٍء إاَك مان  نَيف سا    َيَقياَل النَيخا    اخلَ  َابا   َيَقاَل َلهن عنَمرن كنمد َش  

 :« ََن   «َل  َوال ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه  َحت ى َأُكوَن َأَحب  ِإلَْيَك ِمـْن نـَْفِسـك :  َإانَيهن اآل   َيَقياَل لَيهن عنَميرن
  .6632.رواه الب اره:  .«يَا ُعَمرُ  اْْلنَ »: َوالَ ها أَلَن َت َأَ ت  إاَيَ مان  نَيف سا    َيَقاَل الَنخا  

ُهـْم »َو نيَو يَيقنيولن يفا ظايمد ال َكع بَيةا:  قَياَل: اني تَيَهي يتن إاَن َرسنيولا ال َيها  َعن  َأ ا َذر   -8186
َْخَســـُروَن َوَرب  اْلَكْعبَـــةِ  َْ َْخَســـُروَن َوَرب  اْلَكْعبَـــِة  ُهـــْم ا َْ َ  «ا : َميييا َشيييأ يا أَيينيييَرد يفا ءل  َميييا  قين  ييتن َشييي  

: َمين   يكنَت  َو َيَغَشيايا َميا َشياَء ال َيهن   َيقن  يتن يَت َع تن أَن  َأس   َشأ يا  َ َجَ س تن إالَي يها َو نيَو يَيقنيولن  َ َميا اس 
يييحل  بايييَأ ا أَن يييَت َوأنمدييي  يَيييا َرسنيييوَل ال َيييها  قَييياَل:  ـــُروَن َأْمـــَواًل » ن َْكثـَ َْ َكـــَذا    ِإل  َمـــْن قَـــاَل َهَكـــَذا  َوهَ ا

  .6638.رواه الب اره:  «َوَهَكَذا
لَـَة َعلَـى  :قَـاَل ُسـَلْيَمانُ » :َرسنيولن ال َيها  : قَيالَ قَيالَ   نَريي رََق  َعن  َأ ا . (145) ََطُـوَفن  الل يـْ

                                                                                                  
يف كتاب اعهال/ بياب: يقا يم مين وراء اإلميا  ويتقيى بيه/  : و   495يف اعمعة/  :  . يا طرم من  ديج  قد  بتمامه( 1)

  ومين  س ة أ  البنال عن األعر  عن أ   ريرقن من الب اره  يا القدر يف بعة األ اليج اليت أترجها   وقد كرر1268
مين الوا يص الكيررق  . أما يف ال ترر  هيو لييَ ع يى شيرط الرينف  لييا  هيو1/346  وانظر الفتن: نس ة معمر عن إا  عنه

  يه .
 .أعظحل إمثًا :آمث عند اهلل أه (2)



  

 (722) 

ِإْن َشـاَء الل ـُه.  : قُـْل:فـََقـاَل لَـُه َصـاِحُبهُ   بَِفاِر،ن ُيَجاِهُد ِفى َسِبيِل الل ـهِ  يتَْأتِ  ُكلعُهن   ِتْسِعيَن اْمَرَأةً 
ُهن  ِإل  اْمــَرَأةس َواِحــَدةس  َجــاَءْت افـََلــْم يـَُقــْل ِإْن َشــاَء الل ــُه. َفطَــاَف َعَلــْيِهن  َجِميًعــ   فـََلــْم َتْحِمــْل ِمــنـْ

ــْو َقــالَ  ــِدِه َل ــدن بَِي ُْ ُمَحم  ــ ــُم ال ــِذك نـَْف ــ :ِبِشــق  رَُجــلن  َواْي ى َســِبيِل الل ــِه ِإْن َشــاَء الل ــُه َلَجاَهــُدوا ِف
  .6639.رواه الب اره:  . «َأْجَمُعونَ  افـُْرَسانً 

 ِء َوِإْن َلْم ُيَحل فْ يْ َمْن َحَلَف َعَلى الش   :ابب
ييَ  اهللن َعني هنَمييا:َعيينا اب يينا عنَمييَر . (146) يي ََنَص َتاَمًيي أََن َرسنييوَل ال َييها  َر ا يين  َذَ ييٍت وََكيياَن  اايب  ما

َعمن  ن يَرا  َينَيَبَعيهن   َيَقيالَ  يَي  َبسنهن   َيَيج  ََ َع َيى ال ما َ إانَيهن َج َي  :َ َرهن سا بَاطانا َكفدها  َ َرَنَص النَياسن َتيَوا ايحَل مثن
ــْن َداِخــلن   يِإن ــ» ــُه ِم ــُل َفص  ــَذا اْلَخــاتَِم َوَأْجَع ُْ َه ــَب ــُإ َأْل َ قَييالَ . «ُكْن َوالل ــِه لَ َأْلَبُســُه » : َيَرَمييى باييها مثن
  .6651.رواه الب اره:  .  َيَنَبَي الَناسن َتَوا ايَمهنحل  . «اَأبَدً 

  159.األنعا : َوَأْقَسُموا بِالل ِه َجْهَد أَْيَمانِِهمْ بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -8

ـــْن اْلُمْســـِلِميَن »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -8187 ََحـــدن ِم ـــوُت َِ َل يَُم
(1)اَلثَةس ِمْن اْلَوَلِد َتَمسعُه الن اُر ِإل  َتِحل َة اْلَقَسمِ ثَ 

  .6656.رواه الب اره:  .«

 
َِا َحِنَث نَاِسيً  -4 َْيَمانِ  ابَاب: ِإ َْ  ِفي ا

َ َوَعننييهن  -8182 ثَ »قَيياَل:  : أََن النَييخا ــا َوْسَوَســْإ  َأْو َحــد  ُم ِتــي َعم  ْإ ِإن  الل ــَه َتَجــاَوَز َِ
  .6664.رواه الب اره:  (2).«بِِه َأنـُْفَسَها  َما َلْم تـَْعَمْل بِِه َأْو َتَكل مْ 

 بَاب: الن ْذِر ِفي الط اَعةِ  -5

                                                                                                  
 .ت يم اليم أه:  (1)
يف العتق/ باب: اخل أ والنسييان يف العتاقية  -مص اتتلم يسري يف ال فن-. يا من الوا ص الكررق يف ال ترر  وقد  قد   (2)

  .1145وال لا وحنوه/  ديج رقحل 
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َهييا َعيين  َعاإاَشييَة  -8189 ييَ  اهللن َعني  د  َر ا َمــْن نَــَذَر َأْن يُِطيــَع الل ــَه فـَْلُيِطْعــُه  »قَيياَل:  أََن النَييخا
  .6696.رواه الب اره:  .«يـَْعِصَيُه َفاَل يـَْعِصهِ  َوَمْن نََذَر َأنْ 

 بَاب: َمْن َماَت َوَعَلْيِه َنْذرس  -6

َ َعن  َسع دا ب نا عنَباَلَق  -8141 تَيف َن الَنخا ٍر َكاَن َع َيى أنمديها   َيتينون يديَيت  قَيب يَم  : أَنَهن اس  يفا نَي 
َيهن عَ  َيهن   َأَ ي َتاهن أَن  يَيق ها َها. أَن   َيق ها   .6698.رواه الب اره: ني 

 بَاب: الن ْذِر ِفيَما َل َيْمِلُك َوِفي َمْعِصَيةن  -7

نَييا النَييخا   َعيينا اب يينا  -8141 ييَ  اهللن َعني هنَمييا قَيياَل: بَييي  َ   نييتن  إاَذا  نييَو باَرجنييٍم قَيياإاحٍل   َعبَيياٍس َر ا
رَاإايَم  نََيرَ  يَتظاَم  َوَك ييَيَتَكَ حَل  َوَيرنيوَ .  َيَقياَل  َ َسَأَل َعن هن   َيَقالنوا: أَبنو إاس  أَن  يَيقنوَ  َوَك يَيق عنيَد  َوَك َيس 

  . 6754.رواه الب اره:  .«ُمْرُه فـَْلَيَتَكل ْم َوْلَيْسَتِظل  َوْليَـْقُعْد  َوْليُِتم  َصْوَمهُ »: الَنخا  

 
 
 
(28) 

َْيَمانِ  َْ  ِكَتاب َكف ارَاِت ا
 َوبـَرََكِتهِ  ْلَمِديَنِة َوُمد  الن ِبي  بَاب َصاِع ا -1

َِِلَك قـَْرنً   بـَْعَد قـَْرنن  اَوَما تـََواَرَث َأْهُل اْلَمِديَنِة ِمْن 
د  َعيين  الَسيياإاتا ب يينا يَبايييَد  -8148 ييدا النَييخا  انييددكنحل   اَوثين نثًيي امنييد   قَيياَل: َكيياَن الَريياعن َع َييى َعه 

  .6712.رواه الب اره:  ال يَيو َ .
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َا ب نا َمالاٍ   -8148 الل ُهـم  بَـاِرْ  َلُهـْم ِفـي ِمْكيَـاِلِهْم  »قَاَل:  : أََن َرسنوَل الَ ها َعن  أََن
ِهمْ    .6714.رواه الب اره: . «َوَصاِعِهْم  َوُمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
(24) 

 ِكَتاب اْلَفَراِئ ِ 
 بَاب: ِميَراِث اْلَوَلِد ِمْن أَبِيِه َوأُم هِ  -1

ييَ  اهللن َعني هنَمييا َعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -8144 د  َر ا َأْلِحُقــوا اْلَفــَراِئَ  بَِأْهِلَهــا  »قَيياَل:  َعيين  النَييخا
ََِكرن  َْوَلى رَُجلن  (1)َفَما بَِقَي فـَُهَو َِ

  .6732.رواه الب اره:  .«

                                                                                                  
 .أقرب وأقعد :أه (1)
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َنِة اِلْبِن َمَع بِْنإن  -8  بَاب: ِميَراِث ابـْ

ييفن    أَنَييَعيين  َأ ا منوَسييى  -8145 ييٍت  َيَقيياَل: لا  بان ييتا الندر  هن سنييئاَم َعيين  بان ييٍت َوابي نَييةا اب ييٍن َوأنت 
َ باَقيييو لا َأ ا منوَسيييى   يييرا يييعنوٍل  َوأنت  يييعنوٍل َ َسيييينَتاباعن ا  َ سنيييئاَم اب ييينن َمس  يييفن  َوأ تا اب يييَن َمس  يييتا الندر  نت  َولايف 

يين  ال   ا َيَقيياَل: َلَقييد  َ ييَ   تن إاذً  َييا َقَهييى النَييخا  َوَمييا أَنَييا ما يي   ايَهييا  ا تَييدايَن  أَق ها ييفن  منه  بي نَييةا الندر  : لال 
يي َ أَبنييو منوَسييى باَقييو لا اب يينا َمس  را .  َييأنت  ييتا نت  ا  َوَمييا بَقاييَ   َ ايف  ما َييَة الثي  نثَييي   بي نَييةا اكب يينا الس ييدنسن َ ك  عنوٍل َوكا

أَلنويا َما َلاَ  َ َيا احل َ    .6736.رواه الب اره: بي رن  ايكنحل .  َيَقاَل: َك َ س 

ُهمْ  -8 ُْخِإ ِمنـْ  بَاب: َمْوَلى اْلَقْوِم ِمْن أَنـُْفِسِهْم  َواْبُن اَْ

َا ب ييينا َمالايييٍ   -8146 د َعيين  أَنَييي .رواه . «َمـــْوَلى اْلَقـــْوِم ِمـــْن َأنـُْفِســـِهمْ »قَييياَل:    َعييين  النَيييخا
  . 6761الب اره: 

د   َعن  النَيَوَعننهن  -8147 ُهمْ ابْـُن ُأْخـِإ اْلَقـْوِم »قَياَل:  خا  (1).«ِمـْن َأنـُْفِسـِهمْ  -أَو   - ِمـنـْ
  .6762.رواه الب اره: 

 بَاب: َمْن اد َعى ِإَلى َغْيِر أَبِيهِ  -4

َ  َعن  َسع ٍد  -8142 :  قَاَل: يَاع تن الَنخا  َمـْن اد َعـى ِإلَـى َغْيـِر َأبِيـِه  َوُهـَو يـَْعلَـمُ »يَيقنولن
ُر َأبِيِه  فَاْلَجن ُة َعَلْيِه َحَرامس  ين   «َأن ُه َغيـْ َعت يهن أنذننَياَه َوَوَعياهن قَي  يخا ما رََق  َيَقاَل: َوأَنَا يَا َ ا َبك  َ ينكاَر ذلاَ  ألا

  .6766 6767.رواه الب اره:  .(2)َرسنولا الَ ها 

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8149 َفَمــْن َرِغــَب َعــْن    تـَْرَغبُــوا َعــْن آبَــاِئُكمْ َل »قَيياَل:    َعيين  النَييخا
  .6768.رواه الب اره:  .«ُكْفرس  فـََقدْ َأبِيِه 

                                                                                                  
يني هنحل  له الب اره  اًما يف مناقت قري / باب: .أور ( 1) ٍَ   ولفظيه: 3528/  : اب نن أنت تا ال َقو  ا َوَميو َن ال َقيو  ا ما  :قَيالَ  َعين  أَنَي

يين  َتييري اكنحل  » :األَن َريياَر  َيَقييالَ   َلَعييا النَييخا   ييٍت لَنَييا.  َيَقيياَل  :. قَييالنوا« َ ييم   ايييكنحل  َأَ ييدل ما ييتا » :َرسنييولن ال َييها َك  إاكَ اب يينن أنت  اب يينن أنت 
ني هنحل     .«ال َقو  ا ما

 . 1664وقد  قد  يف الغاده/ باب: تبوق ال اإف/  :    يا من األ اليج الكررق يف ال ترر.( 2)
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(25) 

 ِكَتاب اْلُحُدودِ 
 بَاب: الض ْرِب بِاْلَجرِيِد َوالنـ َعالِ  -1

َ النَييخا   َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8151 قَيياَل أَبنييو  «اْضــرِبُوهُ »: باَرجنييٍم قَييد  َشييراَب  قَييالَ  قَيياَل: أنِتا
باييها   َيَ َمييا ان َرييَرَم قَيياَل بَيع ييةن ا نَييا الَهييارابن بايَييداها  َوالَهييارابن بانَيع  اييها  َوالَهييارابن باثَيو  :  نَريي ييرََق: َ ما ل َقييو  ا

بَاَك الَ هن  قَاَل:    .6777الب اره:  .رواه .«َل تـَُقوُلوا َهَكَذا  َل تُِعيُنوا َعَلْيِه الش ْيطَانَ »َأت 

نقايييحَل َ ييد   َعيين  َع ايي د ب يينا َأ ا طَالاييٍت  -8151 ييَد  اقَيياَل: َمييا كنن ييتن ألا َع َييى َأَ ييٍد  َيَيمنييوَت   ََأجا
يييرا   َإانَيييهن لَيييو  َمييياَت َوَليي تنيييهن  َوَذلايييَ  أََن َرسنيييوَل ال َيييها  َم  َت اخل  ييي   إاَك يَبيييا ا .رواه ملَ  َيسنيييَنهن.  يفا نَيف سا
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   .6778اره: الب 

َن ِمْن اْلِمل ةِ  -8 َْ ِبَخاِر  بَاب: َما يُْكَرُه ِمْن َلْعِن َشاِرِب اْلَخْمِر  َوأَن ُه لَْي

د  : أََن رجًل َعن  عنَمَر ب نا اخلَ  َابا  -8158 دا الَنخا َكياَن اي نيهن َعب يَد ال َيها  وََكياَن   َعَ ى َعه 
َارً  ًمي   وََكياَن النَيخا   ن َرسنيوَل ال َيها   وََكياَن ينه ييا ايينَ َقتن محا َ بايها يَيو   اقَيد  َج َيَدهن يفا الَشيرَابا   َيأنِتا

ثَيييَر َمييا يينييؤ َ ى باييها   َيَقيياَل النَييخا   ييحَل ال َعن ييهن  َمييا َأك  : الَ هن يين  ال َقييو  ا َل »:   َييَأَمَر باييها َ جن اييَد   َيَقيياَل َرجنييمل ما
  .6785.رواه الب اره:  .«َما َعِلْمُإ ِإل  َأن ُه ُيِحبع الل َه َوَرُسوَلهُ تـَْلَعُنوُه  فـََوالل ِه 

َِا َلْم ُيَسم   -8  بَاب: َلْعِن الس اِرِ  ِإ

د َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8158 َلَعـَن الل ـُه الس ـاِرَ  َيْسـِرُ  اْلبَـْيَضـَة فـَتـُْقطَـُع »قَاَل:    َعن  الَنخا
  .6783.رواه الب اره:  .«ُ  اْلَحْبَل فـَتـُْقَطُع يَُدهُ يَُدُه  َوَيْسرِ 

 
 

َوالس اِرُ  َوالس ارَِقُة فَاْقطَُعوا بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -4
  38.الاإدق: أَْيِديـَُهَما

 َوِفي َكْم يـُْقَطُع 
َهيييا  َعيييينا النَيييخا   -8154 يييَ  اهللن َعني  ُع اْليَــــُد ِفـــي رُبُـــِع ِدينَــــارن تـُْقطَـــ»قَييياَل:  َعييين  َعاإاَشيييَة َر ا
  .6789.رواه الب اره:  .«اَفَصاِعدً 

َهييياَوَعنينَهيييا  -8155 يييَ  اهللن َعني  د َر ا يييدا النَيييخا إاَك يفا مَثَييينا  : أََن يَيييَد الَسيييارااا ملَ   ينق  َيييص  َع َيييى َعه 
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جماَن   َ َجَفٍة أَو   ينر ٍس.
  .6792.رواه الب اره:  (1)

يَ  اهللن َعني هنَميادا الَ ها ب نا عنَمَر َعن  َعب   -8156 َين  مَثَننيهن َثَلثَيةن  : أََن َرسنيوَل ال َيها َر ا َق َيَص يفا جما
  .6795.رواه الب اره:  َلرَا احَل.

َِا َأقـَر  بِاْلَحد  َوَلْم يـُبَـي ْن  َهْل ِلِْلَماِم َأْن َيْستُـَر َعَلْيهِ  :باب   ِإ
َا ب يينا مَ . (147) د : قَييالَ  الاييٍ  َعيين  أَنَيي يَييا َرسنييوَل  :َ َجيياَءهن َرجنييمل  َيَقييالَ   كنن ييتن عان ييَد النَييخا
يهن َع َيي اً إاَند َأيَبيب تن َ ييدَ   ال َيها  ييأَل هن َعن يهن. قَيالَ  :. قَيالَ  َ  َأَقام  د  :وملَ  َيس   َوَ َهييَرتا الَريلَقن َ َرييَ ى َميَص النَييخا
   َيَ َما َقَهى الَنخا    َاً إاَند َأيَبيب تن َ يدَ   يَيا َرسنيوَل ال َيها  :َق قَياَ  إالَي يها الَرجنيمن  َيَقيالَ الَريل َ      َيأَقاحل  يفا

َْ َقْد َصل ْيَإ َمَعَنا» :كاَتاَب الَ ها. قَالَ  َِنـْبَـكَ » :نَيَعحل  . قَيالَ  :قَالَ  .« َألَْي  .«فَِ ن  الل َه َقْد َغَفَر لَـَك 
  .6823ه الب اره: .روا . «َحد  َ » :أَو  قَالَ 

   َهْل يـَُقوُل اإِلَماُم ِلْلُمِقر  َلَعل َك َلَمْسَإ َأْو َغَمْزتَ  :باب
ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيينا اب يينا َعبَيياٍس . (142) َ  :قَييالَ  َر ا  :قَيياَل لَييهن   َلَمييا أَ َييى َميياعابن ب يينن َمالاييٍ  النَييخا

ي ا  .« َأِنْكتَـَهـا» :َك يَيا َرسنيوَل ال َيها. قَيالَ  :قَيالَ  .«َلَعل َك قـَبـ ْلَإ َأْو َغَمْزَت َأْو َنظَـْرتَ »  :. قَيالَ كَ َيك 
  .6824.رواه الب اره:  . َ عان َد َذلاَ  أََمَر باَرمج اها 

ََدُب  بَاب: َكم -5  التـ ْعزِيُر َواَْ

َ  َعن  َأ ا بينر لَق  -8157 :  قَاَل: يَاع تن الَنخا ـ»يَيقنولن ْوَ  َعْشـِر َجلَـَداتن ِإل  َل ُيْجلَـُد فـَ
  .6848.رواه الب اره:  .«ِفي َحِد ِمْن ُحُدوِد الل هِ 

 بَاب: َقْذِف اْلَعِبيدِ  -6

                                                                                                  
  وكسييرت ميمييه ألنييه آليية يف ذليي   مفعييم ميين اكجتنييان و ييو اكسييتتار  ييا حييياذره السييترت -بكسيير اليييحل و ييتن اعيييحل-اجمليين ) (1)

وقييد  كييون ميين تشييت أو عظييحل و غ ييف باع ييد أو تييريه  والييرتس مث ييه لكيين    يي  الدرقيية -بفييتن الهم يية واعيييحل مث  يياء-واحلجفيية 
 (.يف اخلر ل ش  و و العتمد «أو»وع ى األول . إا  عىن وا د :وقيم  ي ارا  يه ب  ج دين
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ييحلا  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8152 :  قَيياَل: يَاع ييتن أَبَييا ال َقاسا َمــْن قَــَذَف َمْمُلوَكــُه  َوُهــَو »يَيقنييولن
  .6858.رواه الب اره: . «ْلِقَياَمِة  ِإل  َأْن َيُكوَن َكَما قَالَ بَِريءس ِمم ا قَاَل  ُجِلَد يـَْوَم ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(26) 

يَاتِ   ِكَتاب الد 
 َفَجَزاُؤهُ  اُمتَـَعم دً  اَوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمنً قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى: بَاب:  -1

  93.النساء: َجَهن مُ 

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعيينا اب يينا  -8159 لَــْن يـَــَزاَل اْلُمــْؤِمُن ِفــي »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َر ا
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  .6862.رواه الب اره:  .«اَحَرامً  اُفْسَحةن ِمْن ِديِنِه  َما َلْم ُيِصْب َدمً 

َها قَاَل: قَياَل النَيخا   َعنا اب نا  -8161 َ  اهللن َعني  يَدالا:  َعَباٍس َر ا َِا َكـاَن رَُجـلس ُمـْؤِمنس »لا  ماق   ِإ
ك ـَة ُيْخِفي ِإيَمانَُه َمَع قـَْومن ُكف ـارن  فَـَأْظَهَر ِإيَمانَـُه فـََقتَـْلتَـُه  َفَكـَذِلَك ُكْنـَإ َأنْـَإ ُتْخِفـي ِإيَمانَـَك ِبمَ 

  .6866.رواه الب اره:  (1).«ِمْن قـَْبلُ 

  32.الاإدق: َوَمْن َأْحَياَها :بَاب -8

يييَعيين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا عنَمييَر  -8161 د  َ  اهللن َعني هنَميييا َر ا َنـــا »قَيياَل:  َعييين  النَيييخا َمـــْن َحَمـــَل َعَليـْ
َْ ِمن ا   .6874.رواه الب اره:  .«الس اَلَح فـََلْي

ِْ َواْلَعْيَن بِاْلَعْينِ بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -8 َْ بِالنـ ْف .الاإدق: َأن  النـ ْف
45  

َل َيِحلع َدُم اْمـِر ن ُمْسـِلمن َيْشـَهُد  َأْن »: اَل َرسنولن الَ ها قَاَل: قَ  َعن  َعب دا الَ ها  -8168
ِْ  َوالثـ ي ــــُب الز انِــــي   ُْ بِــــالنـ ْف : الــــنـ ْف َل ِإلَــــَه ِإل  الل ــــُه َوَأن ــــي َرُســــوُل الل ــــِه  ِإل  بِِ ْحــــَدك ثَــــاَلثن

  .6878الب اره:  .رواه .«َواْلُمَفاِرُ  ِلِديِنِه الت اِرُ  لِْلَجَماَعةِ 

 بَاب: َمْن طََلَب َدَم اْمِر ن بََّْيِر َحقِ  -4

َ  َعنا اب نا  -8168 َ  اهللن َعني هنَما: أََن الَنخا َأبـََُّْ  الن اِ، ِإَلى الل ِه َثاَلثَـةس: »قَاَل:  َعَباٍس َر ا
ْســاَلِم ُســن َة اْلَجاِهلِ  ــِّن ِفــي اإْلِ ــَق ُمْلِحــدس ِفــي اْلَحــَرِم  َوُمْبَت ــِر َحــِق لِيـَُهرِي ي ــِة  َوُمط ِلــُب َدِم اْمــِر ن بََّْي

  .6882.رواه الب اره:  .«َدَمهُ 

 بَاب: َمْن َأَخَذ َحق ُه َأْو اقْـَتص  ُدوَن السعْلطَانِ  -5

:  قَيياَل: يَاع ييتن َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8164 دس لَــْو اط َلــَع ِفــي بـَْيِتــَك َأَحــ»يَيقنييولن

                                                                                                  
  و غ يييييق التع يييييق: 12/195وانظيييير الفييييتن:  نف.ليييييَ ع ييييى شييييرط الريييي . يييييا ميييين الع قييييات يف يبيييييين الب يييياره   هييييو( 1)
5/242.  
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َِْن َلُه   َنُه  َما َكاَن َعَلْيَك ِمْن ُجَناحن َذفْـَتُه حَ َوَلْم تَْأ   .6888.رواه الب اره:  .«ِبَحَصاةن فـََفَقْأَت َعيـْ

ََصاِبعِ  -6  بَاب: ِديَِة اَْ

د  َعيينا اب يينا  -8165 ييَ  اهللن َعني هنَمييا  َعيين  النَييخا : ييَ  .«َهــِذِه َوَهــِذِه َســَواءس »قَيياَل:  َعبَيياٍس َر ا ع يي ا
اخل ان َررَ 
بي َهاَ .  (1)   .6895.رواه الب اره: َواإل ا

 
 
 
 
 
 
(27) 

 ِكَتاب اْسِتَتابَِة اْلُمْرَتد يَن َواْلُمَعاِنِديَن َوِقَتاِلِهمْ 
َيا َواْْلِخَرةِ  -1 نـْ  بَاب ِإْثِم َمْن َأْشَرَ  بِالل ِه  َوُعُقوبَِتِه ِفي الدع

ييرٍو َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عَ . (149) ييَ  اهللن َعني هنَمييام  ؟  :قَييالَ  َر ا د  َجيياَء أَع ييرَا ا يَييا  : َيَقييالَ   إاَن النَييخا
َ َماَذا :قَالَ . «اإِلْشَراُ  بِالل هِ » :قَالَ   َما ال َكَباإارن   َرسنوَل الَ ها   :قَيالَ . «ثُم  ُعُقـوُ  اْلَوالِـَدْينِ » :قَيالَ   مثن
َ َمياَذا يي ن ال َغمنيوسن  :قين  يتن . «ََُّمــو،ُ اْلَيِمـيُن الْ » :قَيالَ   مثن الـ ِذك يـَْقَتِطــُع َمـاَل اْمــِر ن » :قَيالَ   َوَميا ال َيما

                                                                                                  
 .وقد ي  ق ع ى الوس ى  يببص الرغرد   اإل (1)
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ِِبس    .6925.رواه الب اره:  . «ُمْسِلمن ُهَو ِفيَها َكا
عنوٍل  َعنا اب نا  -8166 َا ا ا  َمس  َيا َعما  نَيا يفا اع  يَيةا  قَاَل: قَاَل َرجنمل: يَا َرسنوَل ال َيها  أَنينَؤاَتيين  ا

ْسـاَلمِ »قَاَل:  ْسـاَلِم لَـْم يـَُؤاَخـْذ ِبَمـا َعِمـَل ِفـي اْلَجاِهِلي ـِة  َوَمـْن َأَسـاَء ِفـي اإْلِ َمـْن َأْحَسـَن ِفـي اإْلِ
(1) 

َو ِل َواْْلِخرِ  َْ   .6921.رواه الب اره:  .«ُأِخَذ بِا

 
 
 
 
 
 
(22) 

 ِكَتاب التـ ْعِبيرِ 
 بَاب: ُرْؤيَا الص اِلِحينَ  -1

َا ب ييينا َمالايييٍ   َعييين   -8167 الرعْؤيَـــا اْلَحَســـَنُة ِمـــْن الر ُجـــِل »قَييياَل:  : أََن َرسنيييوَل ال َيييها أَنَييي
ةِ  االص اِلِح  ُجْزءس ِمْن ِست ةن َوَأْربَِعيَن ُجْزءً    .6983.رواه الب اره:  .«ِمْن النعبـُو 

 بَاب: الرعْؤيَا ِمْن الل هِ  -8

                                                                                                  
 .أو أس حل مث ار د  استمر ع ى كفره :أه (1)
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َ راهد َعيييين  َأ ا َسييييعايٍد اخل نييييد   -8162 ييييَص النَييييخا : : أَنَييييهن يَا َــــا » يَيقنييييولن َِا رََأك َأَحــــدُُكْم ُرْؤي ِإ
ـ َِلِـَك ِمم  َر  َِا رََأك َغيـْ َها َوْلُيَحد ْث ِبَها  َوِإ ا َيْكـَرُه  ُيِحبـعَها  فَِ ن َما ِهَي ِمْن الل ِه فـَْلَيْحَمْد الل َه َعَليـْ

ََحـدن  فَِ نـ َهـا َل َتُضـرعهُ فَِ ن َما ِهَي ِمْن الش ْيطَاِن  فـَْليَ  .رواه الب ياره: . «ْسَتِعْذ ِمْن َشر َها  َوَل يَْذُكْرَها َِ
6985.  

 بَاب: اْلُمَبش َراتِ  -8

:  قَييياَل: يَاع يييتن َرسنيييوَل ال َيييها  َعييين  َأ ا  نَريي يييرََق  -8169 ِة ِإل  »يَيقنيييولن ـــو  لَـــْم يـَْبـــَق ِمـــْن النعبـُ
  .6995.رواه الب اره:  .«الرعْؤيَا الص اِلَحةُ »النوا: َوَما ال منَبشدرَاتن  قَاَل: قَ  «اْلُمَبش َراتُ 

 ِفي اْلَمَنامِ  بَاب: َمْن رََأك الن ِبي   -4

َ  َوَعننيييهن  -8171 :  قَييياَل: يَاع يييتن النَيييخا َمـــْن رَآنِـــي ِفــــي اْلَمنَـــاِم َفَســـيَـَراِني ِفــــي »يَيقنييييولن
  .6993.رواه الب اره:  (1).«َتَمث ُل الش ْيطَاُن ِبياْليَـَقظَِة  َوَل يَـ 

راهد  -8171 َ َعن  َأ ا َسعايٍد اخل ند  :  : أَنَهن يَاَص النَيخا َمـْن رَآنِـي فـََقـْد رََأك اْلَحـق   »يَيقنيولن
فَِ ن  الش ْيطَاَن َل يـََتَكو نُِني
(2)

  .6997.رواه الب اره:  .«

 َهارِ بَاب: ُرْؤيَا النـ   -5
َا ب ييينا َمالاييييٍ   -8178 تنمن َع َيييى أن د َ ييييرَاٍ  بان ييييتا  قَييياَل: َكيييياَن َرسنييييولن ال َيييها  َعييين  أَنَيييي يَييييد 
ًميييي -وََكانَييييت  َت ييييَت عنبَيييياَلَق ب يييينا الَريييياماتا  -ما  َييييياَن  َهييييا يَيو   ََأط َعَمت ييييهن  َوَجَع َييييت   َيف  ايييي   ا َييييَدَتَم َعَ يي 
رَأ َسييهن 
كنَ  يَييا َرسنييوَل  ل َييها  َينَيياَ  َرسنييولن ا (3) يييا : َمييا ينه  :  َيقن  ييتن ييَي ن  قَالَييت  َقَن َو نييَو َيه  ييتَييي  َ اس  مثن

نَا،س ِمْن أُم ِتي ُعِرُضوا َعَلي  ُغَزاًة ِفي َسـِبيِل الل ـِه  يـَرَْكبُـوَن ثـَـَبَ  َهـَذا اْلَبْحـرِ »الَ ها  قَاَل: 
 اُمُلوًكـ (4)

                                                                                                  
  و ييه   وقيد  قيد  يف الع يحل/ بياب: إمث مين كييب ع يى النيخ 93( . يا من الوا ص الكيررق  و يو طيرم مين  يديج رقيحل 1)

 اظه .اتتلم يف بعة ألف

 ك يتمثم   :أه (2)
 (. فت  ما  يه :أه) (3)
 .وأيب ه ما ب  الكا م إن الظهر  ظهره :وقيم  وس ه :ثبج البير أه (4)
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َِســر ةِ  َْ َِســر ةِ  -اْلُمُلــوِ  ِمْثــَل  أَو   - (1)َعَلــى ا َْ : يَييا َرسنييوَل ال َييها  ال عن ال َييَه أَن   «َعَلــى ا :  َيقن  ييتن قَالَييت 
يييني هنحل    َيييَدَعا َ َيييا َرسنيييولن ال َيييها  : َميييا جَي َع َييي ا ما يييَي ن   َيقن  يييتن يييَو َيه  َقَن َو ن يييتَييي  َ اس  َ َوَ يييَص رَأ َسيييهن مثن   مثن

كنَ  يَا َرسنوَل الَ ها  قَاَل: َكَميا قَياَل يفا  «نَا،س ِمْن أُم تِـي ُعِرُضـوا َعلَـي  غُـَزاًة ِفـي َسـِبيِل الل ـهِ » ينه يا
ني هنحل   قَاَل:  : يَا َرسنوَل الَ ها ال عن الَ َه أَن  جَي َعَ  ا ما :  َيقن  تن نوَن  قَاَلت  َو لِـينَ »األ  .  َيرَكابَيت  «َأنْـِإ ِمـْن اَْ

َر يفا َدَمانا منَعاوايََة  َياَن  َ رنراَعت  َعين  َلابَتاَهياال َبي  ب نا َأ ا سنف 
(2)  . يرا   َيَهَ َكيت  ين  ال َبي  يَ  َتَرَجيت  ما  ا

  .7552  7551.رواه الب اره: 

 بَاب: اْلَقْيِد ِفي اْلَمَنامِ  -6

َِا اقْـتَــــَرَب الز َمــــانُ »: قَييياَل: قَيييياَل َرسنيييولن ال َييييها  َعييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -8178 َتَكــــْد لَــــْم  (3)ِإ
ــيَن ُجــْزءً  ــْن ِســت ةن َوَأْربَِع ةِ  اَتْكــِذُب ُرْؤيَــا اْلُمــْؤِمِن  َوُرْؤيَــا اْلُمــْؤِمِن ُجــْزءس ِم ــو  يين  «ِمــْن النعبـُ . َوَمييا َكيياَن ما

. يابن الن بينَوقا  َإانَهن َك َيك 
  . 7517.رواه الب اره:  (4)

ََ الش ْيَء ِمْن كُ  -7 َِا رََأك أَن ُه َأْخَر  آَخرَ  اورَةن َوَأْسَكَنُه َمْوِضعً بَاب: ِإ

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َعب يييدا ال َيييها ب ييينا عنَميييَر  -8174 َ َر ا ـــَرَأًة »قَييياَل:  : أََن النَيييخا رََأيْـــُإ َكـــَأن  اْم
َفي -َسْوَداَء ثَائَِرَة الـر ْأِ،  َخَرَجـْإ ِمـْن اْلَمِدينَـِة  َحت ـى قَاَمـْإ ِبَمْهيَـَعـَة  يَ  اع ني  فََأو لْـُإ َأن   -ةن َو ا

َها   .7538.رواه الب اره:  .«َوبَاَء اْلَمِديَنِة نُِقَل ِإلَيـْ

 بَاب: َمْن َكَذَب ِفي ُحْلِمهِ  -2

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -8175 د َر ا ــَرُه  »قَيياَل:    َعيين  النَييخا ــْم يـَ ــمن َل ــْن َتَحل ــَم ِبُحْل َم
ــيْ  ــَد بـَ ــُه َكــارُِهو ُكل ــَف َأْن يـَْعِق ــْومن َوُهــْم َل ــْن اْســَتَمَع ِإَلــى َحــِديِث قـَ ــْن يـَْفَعــَل  َوَم َن  َن َشــِعيَرتـَْيِن َوَل

                                                                                                  
 .و و معروم  مجص سرير (1)
 .سق ت :أه (2)
 .الرال استواء ال يم والنهار :وقيم  الرال اقرتاب الساعة :قيم (3)
يين  الن بينيي».قولييه:  (4) يييابن َوَمييا َكيياَن ما . قالييه يف الفييتن: مييدر  ميين قييول حممييد بيين سييريين الييراوه عيين أ   ريييرق « َوقا  َإانَييهن َك َيك 

12/457.  
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ُِنِــِه اْْلنُــكُ  َْ  (1)ُصــب  ِفــي ُأ ُفَخ ِفيَهــا َولَــْي ــْوَم اْلِقَياَمــِة  َوَمــْن َصــو َر ُصــورًَة ُعــذ َب وَُكل ــَف َأْن يـَــنـْ يـَ
  . 7542.رواه الب اره:  .«بَِناِفخن 

ييَ  اهللن َعني هنَمييا: أََن َرسنييوَل ال َييها  َعيينا اب يينا  -8176  (2)ِإن  ِمــْن َأفْـــَرك اْلِفــَرك»قَيياَل:  عنَمييَر َر ا
نَـْيِه َما َلْم تـَرَ    .7543.رواه الب اره:  .«َأْن يُِرَي َعيـْ

َِا َلْم ُيِصبْ  -9 َو ِل َعاِبرن ِإ  بَاب: َمْن َلْم يـََر الرعْؤيَا َِ

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعبَيياٍس  نا َعيينا اب يي -8177 : أََن رجييًل َر ا َييدد ن  أَ َييى َرسنييوَل ال َييها  : أَنَييه َكيياَن حين
َن َوال َعَسيييَم   َيييَأَرد النَييياَس يَيَتَكَففنيييوَن ما  َهيييا   َيَقييياَل: إايد رَأَي يييتن الَ يي  َيييَة يفا ال َمنَيييا ا ظن َيييًة  َين  نيييفن الَسيييم  ني 

يي ثارن َوال منس  ييَتك  َ  َال منس  َت باييها  َيَع َييو َت  مثن َر ضا إاَن الَسييَماءا   َييَأرَاَك َأَتييي  يين  األ  ييمل ما َتقام   َوإاَذا َسييَبتل َوايبا
َ َأَتييَي باييها َرجنييمل آَتييرن  عييل َأَتييَي باييها َرجنييمل آَتييرن  عييل َ  باييها  مثن َ َأَتييَي باييها َرجنييمل آَتييرن  َيياني َقَ َص مثن باييها  مثن

يَم.  َيَقياَل أَبنييو  يٍر: يَييا َرسنيوَل ال َييها بايَأ ا أَن ييَت َوال َيها  لَتَييَدَع د  ََأع بينَرَ يا   َيَقياَل النَييخا  ونيبا ــرْ »: َبك   «اْعبـُ
ييَل  س   ن  َوأََمييا الَييياه يَين  نييفن قَيياَل: أََمييا الظ  َييةن  َاإل ا

نا  َييال قنر آنن  َ َلَو نييهن  َين  نييفن   (3) يين  ال َعَسييما َوالَسييم  ما
ق  الَيياه  َال منس   َر ضا   َاحلَ  من مان  الَسَماءا إاَن األ  َتقام   َوأََما الَسَبتن ال َوايبا ثارن مان  ال قنر آنا َوال منس  أَن يَت َتك 

َ يَأ تنيين بايها رَ  َ يَأ تنين باها َرجنمل مان  بَيع داَك  َييَيع  نو بايها  مثن جنيمل آَتيرن  َييَيع  نيو َعَ ي ها   َأ تنين باها  َييينع  ايَ  الَ هن  مثن
را يا يَيا َرسنيوَل ال َيها  َ يينَويَبيمن لَيهن  َييَيع  نيو بايها   َيَأت  َ يَأ تنينهن َرجنمل آَتيرن  َييَيني َق ايصن بايها  مثن بايَأ ا أَن يَت  - باها  مثن

:  َيَوال َييها يَييا َرسنييوَل قَييالَ  «اَوَأْخطَــْأَت بـَْعًضــ اَأَصــْبَإ بـَْعًضــ»: َأيَبييب تن أَ   َأت  َييأ تن  قَيياَل النَييخا   -
ثَي د بااَلياه َأت  َأ تن  قَاَل:    .7546.رواه الب اره:  .«َل تـُْقِسمْ »الَ ها لَتنَيدد

 

                                                                                                  
 (. و تالص الريباص. وقال الداوله:  و القردير :الريباص الياب  وقيم) (1)
كيبيية العظيميية اليييت يتعجيييت مجييص  ريييية  قييال ابيين ب ييال: الفريييية ال -بكسييير الفيياء والقريير-والفييرد   أعظييحل الكيييبات :أه) (2)

 (.منها
 أه: يق ر ويسيم. (3)
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(29) 

 ِكَتاب اْلِفَتنِ 
 «تـُْنِكُرونـََها اَستَـَرْوَن بـَْعِدي أُُمورً »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -1

يي َ َعبَيياٍس  َعيينا اب يينا  -8172 د  اهللن َعني هنَميييا  َر ا  اَمــْن َكـــرَِه ِمــْن َأِميــرِِه شـــيئً »قَيياَل:  َعيين  النَييخا
رً  ََ ِمْن السعْلطَاِن ِشبـْ (1)َماَت ِميَتًة َجاِهِلي ةً  افـَْلَيْصِبْر  فَِ ن ُه َمْن َخَر

  .7553.رواه الب اره:  .«
ييَرد قَيياَل:  -8179 َيْكَرُهــُه فـَْلَيْصــِبْر َعَلْيــِه  فَِ ن ــُه  اِميــرِِه شــيئً َمــْن رََأك ِمــْن أَ »َوَعننييهن يفا راَوايَييٍة أنت 

رً    .7554.رواه الب اره: . «َفَماَت  ِإل  َماَت ِميَتًة َجاِهِلي ةً  اَمْن فَاَرَ  اْلَجَماَعَة ِشبـْ
نَيا:  َيَبايَيع نَياهن   َيَقياَل  ايَمي قَاَل: َلَعانَيا النَيخا   َعن  عنَباَلَق ب نا الَراماتا  -8121 ا َأَتيَي َعَ يي 

                                                                                                  
 .ع ى  الة الوت اعا    :أه (1)
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نَيا  وَ  يرانَا  َوأَثيَيرًَق َعَ يي  يرانَا َوينس  نَيا  َوعنس  َر ا صا َوال َاَعيةا  يفا َمن َشي اَنا َوَمك  أَن  َك نيننَياداَع أَن  بَايَيَعَنا َعَ ى الَسيم 
رً  َ هن  إاَك أَن   َيَرو ا كنف  َر أَ   َم    .7556.رواه الب اره: بينر َ انل. عان دَكنحل  مان  الَ ها  ايها  (1) ابَيَوا ً  ااأل 

 بَاب: ظُُهوِر اْلِفَتنِ  -8

يعنوٍل  َعنا اب نا  -8121 َ  َمس  :  قَياَل: يَاع يتن النَيخا ِمـْن ِشـَراِر الن ـاِ، َمـْن تُـْدرِْكُهْم »يَيقنيولن
  .7567.رواه الب اره: . «الس اَعُة َوُهْم َأْحَياءس 

 ال ِذي بـَْعَدُه َشر  ِمْنهُ بَاب: َل يَْأِتي زََمانس ِإل   -8

َا ب يينا َمالاييٍ   -8128 َجييا ا  - َعيين  أَنَيي يين  احلَ   َيَقيياَل:  -َوقَييد  شنييكاَ  إالَي ييها َمييا َلقاييَ  النَيياسن ما
ن ييهن  َ ييَن  َي  َقييو ا َرَبكنييحل   يَا  نوا   َإانَييهن َك يَييأ ِتا َع َييي كنحل  َدَمييانل إاَك الَييياه بَيع ييَدهن َشيير؟ ما ييرا يين  نَبايييدكنحل  ايب  ع تنييهن ما

 . :7568.رواه الب اره.  

َْ ِمن ا»: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -4 َلْي َنا الس اَلَح فـَ  «َمْن َحَمَل َعَليـْ

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8128 ــاَلِح  »قَيياَل:    َعيين  النَييخا َل ُيِشــيُر َأَحــدُُكْم َعَلــى َأِخيــِه بِالس 
  .7572.رواه الب اره:  .«ْدِري  َلَعل  الش ْيطَاَن يـَْنزُِع ِفي يَِدِه  فـَيَـَقُع ِفي ُحْفَرةن ِمْن الن ارِ فَِ ن ُه َل يَ 

رس ِمْن اْلَقاِئمِ  -5 َنةس اْلَقاِعُد ِفيَها َخيـْ  بَاب: َتُكوُن ِفتـْ

ـرس ِمـْن اْلَقـائِِم  َسَتُكوُن ِفَتنس  اْلَقاِعُد فِ »: قَاَل: قَاَل َرسنولن الَ ها  َوَعننهن  -8124 يَها َخيـْ
ـرس ِمـْن الس ـاِعي  َمـْن َتَشـر َف َلَهـا َتْسَتْشـرِْفُه  ِفيَها َواْلَقائُِم  رس ِمْن اْلَماِشـي  َواْلَماِشـي ِفيَهـا َخيـْ َخيـْ
ًِ ِفيَها َفَمْن    .7582.رواه الب اره:  .«  فـَْليَـُعْذ بِهِ اَوَجَد َمْلَجًأ َأْو َمَعا

َنةِ بَاب: التـ َعرع  -6 (2)ِب ِفي اْلِفتـْ
 

وَعا  -8125 َك  يوَعا  ار  َيَدل َت َعن  َسَ َمَة ب نا األ  َك  َجا ا  َيَقاَل: يَا اب يَن األ  : أَنَهن َلَتَم َعَ ى احلَ 
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وا.  َعَ ى َعقابَيي َ    َيَعرَب َت  قَاَل: َك  َوَلكاَن َرسنوَل الَ ها    . 7587.رواه الب اره: أَذاَن يا يفا ال َبد 

َزَل الل ُه بَِقْومن َعَذابً  -7 َِا أَنـْ  ابَاب: ِإ

ييَ  اهللن َعني هنَميياعنَمييَر  َعيينا اب يينا  -8126 َِا َأنـْــَزَل الل ــُه بَِقــْومن »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َر ا ِإ
  .7158الب اره:  .رواه .«  َأَصاَب اْلَعَذاُب َمْن َكاَن ِفيِهْم  ثُم  بُِعثُوا َعَلى َأْعَماِلِهمْ اَعَذابً 

َِا قَاَل ِعْنَد قـَْومن شيئً  -2 ََ فـََقاَل ِبِخاَلِفهِ  ابَاب: ِإ  ثُم  َخَر

د  َعيين   نَييي َفييَة  -8127 ييدا النَييخا    ََأَمييا ال يَيييو َ :  َإاَ َييا  نييَو قَيياَل: إاَ َييا َكيياَن النيدَفيياان َع َييى َعه 
 .   .7114.رواه الب اره: ال كنف رن بَيع َد اإل ا َانا

ََْوثَانَ  :ابب  تـََِّْييِر الز َماِن َحت ى يـَْعُبُدوا ا
ــــاعَ » قَيييياَل: أََن َرسنييييوَل ال َييييها : َعييين  َأ ا  نَريي ييييرََق . (151) ُة َحت ــــى َتْضــــَطِرَب لَ تـَُقــــوُم الس 

ــــاتُ  ِِك اْلَخَلَصــــةِ  (1)َألََي ٍس الَييييَوذنو اخل َ  «ِنَســــاِء َدْو،ن َعلَــــى  َكيييياننوا يَيع بنييييدنوَن سا   يتا َ َرييييَة طَاتايَييييةن َلو 
َا ا اَيةا    .7116.رواه الب اره:  . اع 

 بَاب: ُخُروَِ الن ارِ  -9

ََ نَــارس »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييوَل ال َييها  َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8122 ــاَعُة َحت ــى َتْخــُر َل تـَُقــوُم الس 
ِبِل    .7118.رواه الب اره: . «بُِبْصَركِمْن َأْرِ  اْلِحَجاِز  ُتِضيُء َأْعَناَ  اإْلِ

يُوِشـــُك اْلُفـــَراُت َأْن َيْحِســـَر َعـــْن َكْنـــزن ِمـــْن »: قَييياَل: قَييياَل َرسنيييولن ال َيييها  َوَعننيييهن  -8129
  .7119.رواه الب اره:  .«اََِهبن  َفَمْن َحَضَرُه َفاَل يَْأُخْذ ِمْنُه شيئً 

ــــــاَعُة َحت ــــــى تـَْقَتتِــــــَل ِفَئَتــــــاِن »: قَييييييالَ  : أََن َرسنييييييوَل ال َييييييها َوَعننيييييهن  -8191 َل تـَُقــــــوُم الس 
ابُوَن   ــاُلوَن َكــذ  َعــَث َدج  نَـُهَمــا َمْقتَـَلــةس َعِظيَمــةس  َدْعَوتـُُهَمــا َواِحــَدةس  َوَحت ــى يـُبـْ َعِظيَمَتــاِن  َتُكــوُن بـَيـْ

يـُْقَبَ  اْلِعْلُم  َوَتْكثـُـَر الـز َلِزُل  َويـَتَـَقـاَرَب  َقرِيبس ِمْن َثاَلثِيَن  ُكلعُهْم يـَْزُعُم َأن ُه َرُسوُل الل ِه  َوَحت ى
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َُ  (1)الز َمــاُن  ــَر اْلَهــْر ييَو ال َقت ييمن  -َوَتْظَهــَر اْلِفــَتُن  َوَيْكثـُ ــَر ِفــيُكْم اْلَمــاُل  فـََيِفــيَ   -َو ن َوَحت ــى َيْكثـُ
َضــُه َعَلْيــِه فـَيَـُقــوَل ال ــِذي يـَْعِرُضــُه َعَلْيــِه: َل َحت ــى يُِهــم  َرب  اْلَمــاِل َمــْن يـَْقَبــُل َصــَدقـََتُه  َوَحت ــى يـَْعرِ 

ــِر الر ُجــِل فـَيَـُقــوُل: يَــا ــاِن  َوَحت ــى يَُمــر  الر ُجــُل بَِقْب َي  َأَرَب ِلــي بِــِه  َوَحت ــى يـََتطَــاَوَل الن ــاُ، ِفــي اْلبـُنـْ
 َِ ُْ ِمــْن َمَّْرِِبَهــا  فَــِ  ــْم آَمُنــوا  -يَيع يي ا  -ا طََلَعــْإ َورَآَهــا الن ــاُ، لَْيَتِنــي َمَكانَــُه  َوَحت ــى َتْطُلــَع الش 

َفــُع نـَْفًســَأْجَمعُــوَن  فَــَذِلَك ِحـــيَن:  ِإيَمانـَُهـــا لَــْم َتُكـــْن آَمنَــْإ ِمــْن قـَْبـــُل َأْو َكَســَبْإ ِفـــي  اَل يـَنـْ
ـــرً  نَـُهَمـــا  فَـــاَل َولَتَـُقـــوَمن  الس ـــاَعُة َوقَـــْد َنَشـــَر الـــر ُجاَلِن ثـَوْ    158.األنعيييا :  اِإيَمانَِهـــا َخيـْ بـَُهَمـــا بـَيـْ

ُه  َولَتَـُقـوَمن  يـََتَبايـََعانِِه َوَل َيْطِويَانِِه  َولَتَـُقوَمن  الس اَعُة َوَقِد اْنَصَرَف الر ُجُل بَِلَبِن ِلْقَحِتِه فَـاَل َيْطَعُمـ
ــ ــاَعُة  (2)اَعُة َوُهــَو يُِلــيُ  َحْوَضــهُ الس  َوقَــْد رَفَــَع ُأْكَلَتــُه ِإلَــى ِفيــِه فَــاَل فَــاَل َيْســِقي ِفيــِه  َولَتَـُقــوَمن  الس 

  . 7121.رواه الب اره: . «َيْطَعُمَها

 ِِْكِر الد ج الِ  :باب
َ قَاَل:  شنع َبَة  ب نا  ال منغاريَقا .َعنا  (151) َوإانَيهن   َعينا اليَدَجالا َميا َسيأَل تنهن   َما َسيَأَل َأَ يدل النَيخا

ُهـَو َأْهـَوُن » :ألَنَيهنحل  يَيقنولنيوَن إاَن َمَعيهن َجبَيَم تنب يٍب َونَيَهيَر َمياٍء. قَيالَ  :قين  تن . « هُ َما َيُضرعَ  ِمنْ » :قَاَل يا 
َِِلكَ    .7122.رواه الب اره:  . «َعَلى الل ِه ِمْن 
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َْحَكامِ   ِكَتاب اَْ
َماِم َما َلْم َتُكْن َمْعِصيَ  -1  ةً بَاب: الس ْمِع َوالط اَعِة ِلْْلِ

َا ب يييينا َمالاييييٍ   -8191 اْســــَمُعوا َوَأِطيعُــــوا  َوِإْن »: قَيييياَل: قَيييياَل َرسنييييولن ال َييييها  َعيييين  أَنَيييي
  .6142.رواه الب اره:  .«اْستـُْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبدس َحَبِشي   َكَأن  رَْأَسُه زَبِيَبةس 

َمارَةِ  -8  بَاب: َما يُْكَرُه ِمْن اْلِحْرِ: َعَلى اإْلِ

د َأ ا  نَريي رََق  َعن   -8198 َمارَِة  َوَسـَتُكوُن »قَياَل:    َعن  الَنخا ِإن ُكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى اإْلِ
   .7148.رواه الب اره:  .«نََداَمًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة  فَِنْعَم اْلُمْرِضَعُة َوبِْئَسْإ اْلَفاِطَمةُ 

 حْ بَاب: َمْن اْستُـْرِعَي َرِعي ًة فـََلْم يـَْنصَ  -8

َ  َعن  َمع قاما ب نا َيَسياٍر  -8198 :  قَياَل: يَاع يتن النَيخا َمـا ِمـْن َعْبـدن اْسـتَـْرَعاُه الل ـُه »يَيقنيولن
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  .7155.رواه الب اره:  .«َرِعي ًة  فـََلْم َيُحْطَها بُِنْصِحِة  ِإل  َلْم َيِجْد رَاِئَحَة اْلَجن ةِ 

د َوَعننييهن  -8194 َمــا ِمـــْن َوالن يَِلــي َرِعي ــًة ِمـــْن اْلُمْســِلِميَن فـََيُمـــوُت »اَل: قَييي   َعيينا النَييخا
  .7151.رواه الب اره:  .«َوُهَو َغاش  َلُهْم  ِإل  َحر َم الل ُه َعَلْيِه اْلَجن ةَ 

 بَاب: َمْن َشا   َشق  الل ُه َعَلْيهِ  -4

:  قَاَل: يَاع َت َرسنوَل الَ ها  َعن  جنن دنٍب  -8195 َمـْن َسـم َع َسـم َع الل ـُه بِـِه يـَـْوَم »يَيقنيولن
   .«َوَمْن َشا   َشق  الل ُه َعَلْيِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ » قَاَل: «اْلِقَياَمةِ 

يَت َاَع أَن  َك يَأ كنيَم إا  ن َسيانا َب  ننييهن  َ َمين  اس  ين  اإل ا ن ما يَنا.  َيَقياَل: إاَن أََوَل َمييا يينن ينا  اَك طَيدبًيي َيَقيالنوا: أَو يبا
رَاَقهن  َي  يَيف   ََنةا  اام ءا َكفدها مان  َلٍ  أَ   َ اع  َنهن َوبَي   َت َاَع أَن  َك حينَاَل بَييي  َعم . َي  يَيف َعم   َوَمن  اس 

.رواه الب ياره:  (1)
7152.  

 بَاب: َهْل يـَْقِضي اْلَقاِضي َأْو يـُْفِتي َوُهَو َغْضَباُن  -5

رَ  -8196 َ  َق َعن  َأ ا َبك  :  قَاَل: يَاع تن الَنخا َل يـَْقِضَين  َحَكمس بـَْيَن اثـْنَــْيِن َوُهـَو »يَيقنولن
  .7158.رواه الب اره:  .«َغْضَبانُ 

 بَاب: ِكَتاِب اْلَحاِكِم ِإَلى ُعم اِلِه  َواْلَقاِضي ِإَلى أَُمَنائِهِ  -6

ِإم ــا َأْن يَــُدوا َصــاِحَبُكْم  »َوداَل  ننَييا:  (2)اعاهييالا. َ ييدايجن  نَويدَرييَة َوحمنَيدَرييَة   َيَقييَدَ  يفا  -8197
نُوا ِبَحْربن    .7162.رواه الب اره:  .«َوِإم ا َأْن يـُْؤِِ

 َهَدايَا اْلُعم الِ  :بَاب
َي ييٍد الَسيياعاداهد . (158) ييتَيع َمَم النَييخا   :َعيين  َأ ا محن ييٍد يينَقييالن لَييهن اب يي َرجنييًل  اس  يين  بَيي ا َأس  نن ما

ن َباَيةا َعَ ى يَبَدَقةٍ  يداَه يا  : َيَ َما َقداَ  قَالَ   األ  يَد   َيَقياَ  النَيخا    َ يَيا َلكنيحل  َوَ يَيا أن   ن يَرا َ َيما َع َيى ال ما

                                                                                                  
  .13/135  وانظر الفتن: ( .قوله: إن أول ما ينن.. اخل  موقوم ع ى جندب 1)
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َ قَييالَ  َعثُـُه فـَيَـْأِتي يـَُقــولُ » :ال َيَه َوأَثي يىَن َعَ ي يها مثن َْ   َهـَذا لَـَك َوَهــَذا لِـي :َمـا بَـاُل اْلَعاِمــِل نـَبـْ فـََهـال  َجلَــ
َوال ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َل يَْأِتي ِبَشْيءن ِإل  َجاَء بِـِه يـَـْوَم   ِفي بـَْيِإ َأبِيِه َوأُم ِه فـَيَـْنظُُر َأيـُْهَدك َلُه َأْم َل 
َعــرُ   َأْو بـََقــَرًة َلَهــا ُخــَوارس   لَــُه رَُغــاءس  ااْلِقَياَمــِة َيْحِمُلــُه َعَلــى رَقـََبِتــِه ِإْن َكــاَن بَِعيــرً  َ َر َييَص  «َأْو َشــاًة تـَيـْ مثن

َرَِت  إاب  َي ها    .7174.رواه الب اره:  . اَثَلثً  «َأَل َهْل بـَل َّْإُ » :يََدي ها َ َن رَأَيي َنا عنف 

َماُم الن ا،َ   :بَاب -7  َكْيَف يـَُباِيُع اإْلِ

صا َوال َاَعييييةا    : بَايَيع نَييييا َرسنيييوَل ال َييييها َ يييدايجن عنبَيييياَلَق ب يييينا الَريييياماتا  -8192 َع َييييى الَسييييم 
: نَيقنيوَل  -َوداَل يفا  يياها الردَوايَيةا: َوأَن  نَيقنيوَ   (1) َيَقَدَ . َميَة  -أَو  قد َ ي ثنَميا كننَيا  َك خَنَيامن يفا ال َيها َلو  باياحلَ 
  .7255رواه الب اره: َكإاحٍل. .

ييَ  اهللن َعيين  َعب ييدا ال َييها ب يينا عنَمييَر  -8199 َع َييى  قَاَل:كننَييا إاَذا بَايَيع نَييا َرسنييوَل ال َييها  َعني هنَميياَر ا
صا َوال َاَعةا يَيقنولن لََنا:    7252.رواه الب اره: . «ِفيَما اْسَتطَْعُتمْ »الَسم 

 بَاب: اِلْسِتْخاَلفِ  -2

ييَت   اف   َوَعننييهن  -8811 ييَت   افن  قَيياَل: إان  َأس  َ َف َميين   قَيياَل: قايييَم لاعنَمييَر: َأَك َ س  ييَت    َيَقييد  اس 
ييي د  َرسنيييولن ال َيييها  يييرل ما يييَو َتيي  يييٍر  َوإان  أَ ي يييرنك   َيَقيييد   َييييَرَك َمييين   ن ييي د  أَبنيييو َبك  يييرل ما يييَو َتيي  .رواه الب ييياره: .  ن

7218.  

 باب -9

َ  َعييين  َجيييابارا ب ييينا َينيييرََق  -8811 :  قَييياَل: يَاع يييتن النَيييخا َنـــا َعَشـــرَ »يَيقنيييولن  «اَأِميـــرً  َيُكـــوُن اثـْ
: إانَهن قَاَل:    .7223  7222.رواه الب اره:  .«ُكلعُهْم ِمْن قـَُرْيشن » َيَقاَل َك اَمًة ملَ  َأي َع َها   َيَقاَل َأ ا

 

                                                                                                  
 . 2185/  : «سرتون بعده أمرًوا  نكرو ا»: كتاب الفن/ باب: قول النخ .( 1)



  

 (743) 

 
 
 
 
 
 
 
(91) 

 ِكَتاب الت َمن ي
 بَاب: َما يُْكَرُه ِمْن الت َمن ي -1

 ُِإن   -إلى قوله  -ْم َعَلى بـَْع ن َوَل تـََتَمنـ ْوا َما َفض َل الل ُه بِِه بـَْعَضك
  32.النساء: االل َه َكاَن ِبُكل  َشْيءن َعِليمً 

8818-  ٍَ َ  َعيييييين  أَنَيييييي :  قَيييييياَل: لَييييييو َك َأيد يَاع ييييييتن النَييييييخا ــــــْوا اْلَمــــــْوتَ »يَيقنييييييولن  «َل تـََتَمنـ 
. لََتَمنَيي تن
  .7233.رواه الب اره:  (1)

َل يـََتَمن ــــى َأَحــــدُُكْم اْلَمــــْوَت  ِإم ــــا »قَيييياَل:  : أََن َرسنييييوَل ال َييييها َعيييين  َأ ا  نَريي ييييرََق  -8818

                                                                                                  
 . و  عىن احلديج اليه ي يه  هو يشبه أن يكون مكررًا .( 1)



  

 (744) 

  .7235.رواه الب اره:  .«فـََلَعل ُه َيْستَـْعِتبُ  افـََلَعل ُه يـَْزَداُد  َوِإم ا ُمِسيئً  اُمْحِسنً 

 
 
 
 
 
 
(98) 

 ِكَتاب اِلْعِتَصاِم بِاْلِكَتاِب َوالسعن ةِ 
 اِء ِبُسَنِن َرُسوِل الل ِه بَاب: اِلْقِتدَ  -1

ــْن »قَيياَل:  : أََن َرسنييوَل ال َييها َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8814 ــْدُخُلوَن اْلَجن ــَة ِإل  َم ــي َي ُكــلع أُم ِت
 .«فـََقـْد َأبَـىَمْن َأطَاَعِني َدَخَل اْلَجن ـَة  َوَمـْن َعَصـاِني »قَالنوا: يَا َرسنوَل الَ ها  َوَمن  يَأ ىَب  قَاَل:  «َأَبى

  .7285.رواه الب اره: 

ييَ  اهللن َعني هنَميياَعيين  َجييابارا ب يينا َعب ييدا ال َييها  -8815 د  َر ا َو نييَو  قَيياَل: َجيياَءت  َمَلإاَكييةل إاَن النَييخا
َ نَاإاَميييةل َوال َق  يييَت  يَيق ظَيييانن نَييياإاحلل   َيَقييياَل بَيع هنيييهنحل : إانَيييهن نَييياإاحلل  َوقَييياَل بَيع هنيييهنحل : إاَن ال َعييي  

 َيَقيييالنوا: إاَن  (1)
باكنحل  َ ييَيا مييثًل  ييرابنوا لَيهن مييثًل لاَريا ا َ نَاإاَمييةل    َا      َيَقيياَل بَيع هنييهنحل : إانَييهن نَياإاحلل  َوقَيياَل بَيع هنييهنحل : إاَن ال َعيي  

                                                                                                  
 .من اليقظة و   اكنتباه (1)
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أ لنبَةً   َوَجَعَم  ايَها مَ اَوال َق  َت يَيق ظَانن   َيَقالنوا: َمثَي نهن َكَمَثما َرجنٍم بَيىَن َلارً 
  َ َمين  َأَجياَب اَوبَيَعَج َلاعايً  (1)

يييم   تنم  الييييَداَر وملَ  يَأ كن ييين  ال َمأ لنبَييييةا  َوَمييين  ملَ  جيناييييت  اليييَداعاَ  ملَ  يَيييد  يييين  اليييَداعاَ  َلَتيييَم الييييَداَر َوَأَكيييَم ما ما
َهيييا   َيَقييياَل بَيع هنيييهنحل : إانَييي َقه  َ نَاإاَميييةل ال َمأ لنبَيييةا   َيَقيييالنوا: أَودلنوَ يييا لَيييهن يَيف  هن نَييياإاحلل  َوقَييياَل بَيع هنيييهنحل : إاَن ال َعييي  
َنَيةن  َواليَداعا  حمنََميدل   َيَقيد  أَطَياَع ال َيَه    ا  َ َمين  أَطَياَع حمنََميدً َوال َق  َت يَيق ظَانن   َيَقيالنوا:  َاليَدارن اع 

.  يَ   َيَقد  َعَرى الَ َه  َوحمنََمدل   اَوَمن  َعَرى حمنََمدً  َ الَناسا   .7281.رواه الب اره: ر ال بَي  
د    نَريي ييرََق  َعيين  َأ ا . (158) َمــا تـَــرَْكُتُكْم  ِإن َمــا َهَلــَك َمــْن َكــاَن  يَدُعــونِ » :قَييالَ   َعيينا النَييخا

َِا نـََهْيــُتُكْم َعــْن َشــ َلُكْم ِبُســَؤاِلِهْم َواْخــِتاَلِفِهْم َعَلــى َأنِْبَيــائِِهْم  فَــِ  ــبـْ َِا َأَمــْرُتُكْم ءن فَــيْ قـَ اْجَتِنُبوُه  َوِإ
  .7288.رواه الب اره:  . «بَِأْمرن فَْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ 

 بَاب: َما يُْكَرُه ِمْن َكثْـَرِة السعَؤاِل َوَتَكلعِف َما َل يـَْعِنيهِ  -8
َ : َوقَيياٍص  َسييع دا ب يينا َأ ا .َعيين   (154) َمــْن  اَأْعظَــَم اْلُمْســِلِميَن ُجْرًمــِإن  » :قَييالَ   أََن النَييخا
  .7289.رواه الب اره:  . «ءن َلْم ُيَحر ْم  َفُحر َم ِمْن َأْجِل َمْسأَلَِتهِ يْ َأَل َعْن شَ سَ 

َا ب يينا َمالاييٍ   -8816 ــَرَح الن ــاُ، يـََتَســاَءُلوَن »: قَيياَل: قَيياَل َرسنييولن ال َييها  َعيين  أَنَيي لَــْن يـَبـْ
  .7296.رواه الب اره:  .«َذا الل ُه َخاِلُق ُكل  َشْيءن  َفَمْن َخَلَق الل َه َحت ى يـَُقوُلوا: هَ 

َِم  الر ْأِي َوَتَكلعِف اْلِقَيا،ِ  -8  بَاب: َما يُْذَكُر ِمْن 

رٍو  -8817 يَ  اهللن َعني هنَمياَعن  َعب دا الَ ها ب نا َعم  َ  َر ا :  قَياَل: يَاع يتن النَيخا ل ـَه َل ِإن  ال»يَيقنيولن
َقـى ايـَْنزُِع اْلِعْلَم بـَْعَد َأْن َأْعطَاُهُموُه انِْتَزاعً  ُهْم َمَع قـَْبِ  اْلُعَلَماِء بِِعْلِمِهـْم  فـََيبـْ   َوَلِكْن يـَْنَتزُِعُه ِمنـْ

  .7357.رواه الب اره:  (2).«نَا،س ُجه الس  ُيْستَـْفتَـْوَن فـَيـُْفُتوَن ِبَرْأِيِهْم  فـَُيِضلعوَن َوَيِضلعونَ 

َلُكمْ »: بَاب: قـَْوِل الن ِبي   -4  «لََتت ِبُعن  َسَنَن َمْن َكاَن قـَبـْ

                                                                                                  
 .مدعاق إي ال عا  :أه -بهحل الدال و تيها- مألبة (1)
 .    هو من الوا ص الكررق يف ال ترر86باب: كيف يقبة الع حل/  : الع حل/  كتاب   قد   يا احلديج  عناه يف.( 2)
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د َعين  َأ ا  نَريي يرََق  -8812 ــاَعُة َحت ـى تَْأُخـَذ أُم تِـي بَِأْخــِذ »قَياَل:    َعين  النَيخا َل تـَُقـوُم الس 
َلَها  اْلُقُروِن قـَبـْ
رً  (1) َوَمـْن »َ قاييَم: يَيا َرسنيوَل ال َيها  َكَفياراَس َوالير و ا   َيَقياَل:  «بِـِذرَاعن  اِبِشْبرن َوِِرَاعً  اِشبـْ

  .7319.رواه الب اره:  .«الن اُ، ِإل  ُأولَِئَك  

ََِكَر الن ِبيع  -5  َوَح   َعَلى اتـ َفاِ  َأْهِل اْلِعْلمِ  بَاب: َما 

قد  َوأَني ييَبَل َعَ ي ييها ال كاتَيياَب  َ َكيياَن   اقَيياَل: إاَن ال َييَه بَيَعييَج حمنََمييدً  َعيين  عنَمييَر  -8819 بايياحلَ 
 . حلا   .7323.رواه الب اره:  ايَما أنن باَل آيَةن الَرج 

َِا اْجتَـَهَد فََأَصاَب َأْو َأْخطَأَ  -6  بَاب: َأْجِر اْلَحاِكِم ِإ

يَص َرسنيوَل ا -8811 َ  اهللن َعني هنَميا: أَنَيهن يَا راو ب نا ال َعاصا َر ا :  ل َيها َعن  َعم  َِا َحَكـَم »يَيقنيولن ِإ
َِا َحَكَم فَاْجتَـَهَد ثُـم  َأْخطَـأَ فـَلَـُه َأْجـرس  .رواه الب ياره:  .«اْلَحاِكُم فَاْجتَـَهَد ثُم  َأَصاَب فـََلُه َأْجَراِن  َوِإ

7352.    

 ولِ ُحج ًة  َل ِمْن َغْيِر الر سُ  بَاب: َمْن رََأك تـَْرَ  الن ِكيِر ِمْن الن ِبي   -7

يييَ  اهللن َعني هنَمييياَعييين  َجيييابارا ب ييينا َعب يييدا ال َيييها  -8811 : أَنَيييهن َكييياَن حَي  ايييفن باال َيييها: أََن اب يييَن الَريييَيالا َر ا
: الَدَجالن  قين  تن
د  (2) هن    َي َيحل  يينن كاير  َت  افن باالَ ها  قَاَل: إايد يَاع تن عنَمَر حَي  افن َعَ ى َذلاَ  عان َد النَيخا

  .7355.رواه الب اره:  .الَنخا  

 
 
 

                                                                                                  
 .أه يس كون مس كهحل (1)
 ( .القاإم  و: حممد بن النكدر .2)
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(98) 

 ِكَتاب التـ ْوِحيدِ 
 أُم َتُه ِإَلى تـَْوِحيِد الل ِه تـََعاَلى بَاب: َما َجاَء ِفي ُدَعاِء الن ِبي   -1

َهييا َعيين  َعاإاَشييَة  -8818 ييَ  اهللن َعني  د  َر ا َ َدو  ا النَييخا َع َييى َسييرايٍَة   بَيَعييَج رجييًل  : أََن النَييخا
تاحلن بايي  َيب َياباها يفا يَبَل ااحل   َيَي   رَأن ألا د  قنيم   نيَو ال َيهن َأَ يدل وََكاَن يَيق    َيَ َميا َرَجعنيوا ذََكيرنوا َذلايَ  لا نَيخا

َِلِــَك » َيَقيياَل:  َي  َشــْيءن َيْصــَنُع  ييَفةن الييَرمح َ  «َســُلوُه َِ َنَيَهييا يبا ييت  أَن  أَقي ييرَأَ َ َسييأَلنوهن  َيَقيياَل: ألا نا  َوأَنَييا أن ا
َا   َيَقاَل الَنخا     .7375.رواه الب اره:  .«َأْخِبُروُه َأن  الل َه ُيِحبعهُ »: تا

ِة بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -8 ُِو اْلُقو  ِإن  الل َه ُهَو الر ز اُ  
  58.الياريات: اْلَمِتينُ 
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يييَعراهد َعييين  َأ ا منوَسيييى ا -8818 َش  ًِك »: قَييياَل: قَييياَل النَيييخا   أل  ـــى َأ ـــا َأَحـــدس َأْصـــبَـُر َعَل َم
  .7378.رواه الب اره:  (1).«َسِمَعُه ِمْن الل ِه  يَد ُعوَن َلُه اْلَوَلَد  ثُم  يـَُعاِفيِهْم َويـَْرزُقـُُهمْ 

ُز اْلَحِكيمُ يَوُهَو اْلَعزِ بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -8
(2)

 

َ  َعنا اب نا  -8814 َ  اهللن َعني هنَما: أََن الَنخا :   َعَباٍس َر ا ُِ بِِعز ِتَك  الـ ِذي َل »َكاَن يَيقنولن َأُعو
ُْ يَُموتُونَ  ْن   .7383.رواه الب اره: . «ِإَلَه ِإل  َأْنَإ ال ِذي َل يَُموُت  َواْلِجنع َواإْلِ

  28.آل عمران: َحذ رُُكْم الل ُه نـَْفَسهُ َويُ بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -4

د َعيين  َأ ا  نَريي ييرََق  -8815 ــا َخلَــَق الل ــُه اْلَخْلــَق  َكَتــَب ِفــي ِكَتابِــِه  »قَيياَل:    َعيين  النَييخا َلم 
.رواه  (3).«ِبيَوُهــَو َيْكُتــُب َعَلــى نـَْفِســِه  َوُهــَو َوْضــعس ِعْنــَدُه َعَلــى اْلَعــْرِش: ِإن  رَْحَمِتــي تـََِّْلــُب َغَضــ

  .7454الب اره: 

يـَُقـوُل الل ـُه تـََعـاَلى: َأنَـا ِعْنـَد ظَـن  َعْبـِدي بِـي  َوَأنَـا »: قَياَل: قَياَل النَيخا   َوَعننهن  -8816
ََِكْرتُـ ََِكَرنِـي ِفـي َمـَْلن  ََِكْرتُـُه ِفـي نـَْفِسـي  َوِإْن  ََِكَرِني ِفي نـَْفِسِه  ََِكَرِني  فَِ ْن  َِا  ُه ِفـي َمـَْلن َمَعُه ِإ

رً  ُهْم  َوِإْن تـََقـــر َب ِإلَـــي  ِشـــبـْ رَاًعـــ اَخْيـــرن ِمـــنـْ ِِ رَاًعـــاتـََقر بْـــُإ ِإلَْيـــِه  ِِ تـََقر بْـــُإ ِإلَْيـــِه  ا  َوِإْن تـََقـــر َب ِإلَـــي  
  .7455.رواه الب اره:  .«َوِإْن َأتَاِني يَْمِشي َأتـَْيُتُه َهْرَوَلةً  (4) ابَاعً 

 «َل َشْخَص َأْغيَـُر ِمَن الل هِ » : ي  قـَْوِل الن بِ  :ابب
ييييًل  :قَيييياَل َسييييع دن ب ييينن عنبَيييياَلقَ  :قَيييالَ   َعييينا ال منغاييييريَقا . (155) ييييرََأِتا  لَيييو  رَأَي ييييتن َرجن َلَهييييَربي تنهن  َميييَص ام 

ييَفٍن.  َيبَي َييَ  َذلاييَ  َرسنييوَل ال َييها  ييَر منر  ــَرِة َســْعدن » : َيَقييالَ  باالَسييي فا َتيي    َوالل ــِه ََنَــا تـَْعَجُبــوَن ِمــْن َغيـْ

                                                                                                  
  .2531( . يا من األ اليج الكررق يف ال ترر  وقد  قد  يف األلب/ باب: الرر ع ى األذد/  : 1)

 .يف سورق إبرا يحل و و العبيب احلكيحلا  وأول مو ص وقص  يه وقعت يف عدق سور و كررت يف بعهه يه اآلية  (2)

َ ينعاييدنهن . يا من الوا ص الكررق  وقد  قد   عناه يف بدء اخل ق/ باب: ما جاء يف قوله اهلل  عان:  (3) َ  َق مثن َو نَو اَلياه يَيب َدأن اخل 
َونن َعَ ي ها    . :  /1349َو نَو أَ  

 . و طول ذراع  اإلنسان وما بينهما :بوًعا :باًعا ويف رواية (4)
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َهـا َوَمـا َبطَـَن  َولَ يَأْغيَـُر ِمْنُه  َوالل ُه َأْغيَـُر ِمن   ـَرِة الل ـِه َحـر َم اْلَفـَواِحَش َمـا َظَهـَر ِمنـْ   َوِمْن َأْجـِل َغيـْ
َِلِـَك بـََعـَث اْلُمَبش ـرِيَن َواْلُمْنـذِ  َولَ َأَحـَد َأَحـبع   رِينَ َأَحَد َأَحبع ِإلَْيِه اْلُعْذُر ِمـَن الل ـِه  َوِمـْن َأْجـِل 

َِِلَك َوَعَد الل ُه اْلَجن ةَ   ِإلَْيِه اْلِمْدَحُة ِمَن الل هِ    .7416.رواه الب اره: .  «َوِمْن َأْجِل 

  7. ول: وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ  :باب
(156) . ٍَ يكنو :قَالَ  َعن  أََن اتـ ِق الل ـَه  » :يَيقنيولن   النَيخا   َ َجَعيمَ   َجاَء َدي يدن ب ينن َ اراثَيَة َيش 

:قَاَل  .«َوَأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجكَ  َل َ َكانَيت   :َلَكيَتحَل َ يياها. قَيالَ  اَشي ئً  اَكاماً   َلو  َكاَن َرسنولن الَ ها  أََن
د  َ ييرن َع َييى أَد َوا ا النَييخا يين   َيييو اا َسييب صا  َجيي ا َدَوَجكنييَن أََ ييالايكنَن  َوَدوَ  : َيقنييولن   َديي نَييتن  َيف  ال َييهن  َيَعيياَن ما

  .7425.رواه الب اره:  . َيََواتٍ 

 
ُلوا َكاَلَم الل هِ بَاب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى:  -5   15.الفتن: يُرِيُدوَن َأْن يـَُبد 

َوَعننهن  -8817
(1)  أََن َرسنوَل الَ ها :  :َِا َأرَاَد َعْبـ»قَاَل ِدي َأْن يـَْعَمـَل َسـي َئًة يـَُقوُل الل ُه: ِإ

ْكتُُبوَهـا َفاَل َتْكتُُبوَها َعَلْيِه َحت ى يـَْعَمَلَها  فَـِ ْن َعِمَلَهـا فَاْكتُُبوَهـا ِبِمْثِلَهـا  َوِإْن تـَرََكَهـا ِمـْن َأْجِلـي فَا 
َِا َأرَاَد َأْن يـَْعَمَل َحَسَنًة فـََلْم يـَْعَمْلَها فَاْكتُُبوَها َلُه  َحَسَنًة  فَِ ْن َعِمَلَها فَاْكتُُبوَهـا لَـُه َلُه َحَسَنًة  َوِإ

  . 7551.رواه الب اره:  .«بَِعْشِر َأْمثَاِلَها ِإَلى َسْبِعِمائَةِ 

َ  َوَعننهن  -8812 َِنـْبًـ اِإن  َعْبـدً »قَياَل:  قَاَل: يَاع تن النَيخا ِْنَـَب َورنَ َيا قَياَل:  - اَأَصـاَب  َأ
ِْنَـ  َيَقياَل:  - اَِنـْبً  فَـاْغِفْر لِـي  فـََقـاَل رَبـعه: َأَعِلـَم َعْبـِدي َأن  لَـُه  - َأَصـْبإُ َورنَ َيا قَياَل:  - ْبـإُ َرب  َأ
َِنـْبً  ارَب   ْنَب َويَْأُخُذ بِِه  َغَفْرُت ِلَعْبِدي  ثُم  َمَكَث َما َشاَء الل ُه ثُم  َأَصاَب  ِْنَـَب أَو   - ايـََِّْفُر الذ  َأ
ِْ  َيَقاَل:  - اَِنـْبً  يـََِّْفـُر  اآَخـَر فَـاْغِفْرُه  فـََقـاَل: َأَعِلـَم َعْبـِدي َأن  لَـُه رَبـ  - َأَصـْبإُ أَو   - نـَْبإُ َرب  َأ

َِنـْبًـ َِْنَب  ْنَب َويَْأُخُذ بِِه  َغَفْرُت ِلَعْبِدي  ثُم  َمَكَث َما َشاَء الل ُه  ثُم  َأ َأَصـاَب  َورنَ َيا قَياَل: - االذ 
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ِْنـَْبــإُ أَو  قَيياَل:  - إُ قَــاَل: َرب  َأَصــبْ  - اَِنـْبًــ آَخــَر فَــاْغِفْرُه لِــي  فـََقــاَل: َأَعِلــَم َعْبــِدي َأن  لَــُه  - َأ
ْنَب َويَْأُخُذ بِِه  َغَفْرُت ِلَعْبِدي  ارَب     .7557.رواه الب اره:  .«فـَْليَـْعَمْل َما َشاءَ  - اَثَلثً  -يـََِّْفُر الذ 

َنِْبَياِء َوَغْيرِِهمْ َكاَلِم الر ب  َعز  َوَجل  يـَوْ   :بَاب -6 َْ  َم اْلِقَياَمِة َمَع ا
ٍَ  َعيييين   -8819 َ  :قَييييالَ   أَنَيييي ــــِة ُشــــف ْعإُ » :يَيقنييييولن  يَاع ييييتن النَييييخا ــــْوُم اْلِقَياَم َِا َكــــاَن يـَ   ِإ

َأْدِخـْل اْلَجن ـَة َمـْن   :ثُـم  َأقُـولُ   فـََيْدُخُلونَ   يَا َرب  َأْدِخْل اْلَجن َة َمْن َكاَن ِفي قـَْلِبِه َخْرَدَلةس  :فـَُقْلإُ 
 .«َكاَن ِفي قـَْلِبِه َأْدَنى َشْيءن 

َل    .7559.رواه الب اره: . َكَأيد أَن ظنرن إاَن َأيَباباصا َرسنولا الَ ها   : َيَقاَل أََن

رن َ دايجا الَشَفاَعةا  َوَقد   َيَقَد  م وًك  َوَعننهن  -8881 َودَاَل  (1)رََق.مان راَوايَةا َأ ا  نَريي ي قَاَل: ذاك 
راها:    فـَيَـْأتُوِني فَـَأُقوُل: فـََيْأتُوَن ِعيَسى فـَيَـُقوُل: َلْسُإ َلَها  َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُمَحم ـدن » ننا يفا أتا

َُِن لِـــي  َويـُْلِهُمِنـــي َمَحاِمـــَد َأْحَمـــُدُه ِبَهـــا َل َتْحُضـــُرِني اْْل  ـــْؤ ُن َعلَـــى رَب ـــي فـَيـُ ِِ َن  َأنَـــا َلَهـــا  فََأْســـَتْأ
  فـَيـَُقاَل: يَا ُمَحم ُد  اْرَفْع رَْأَسَك  َوُقْل ُيْسـَمْع لَـَك  افََأْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد  َوَأِخرع َلُه َساِجدً 

َهـا َمـْن َكـ َْ ِمنـْ اَن َوَسْل تـُْعَ   َواْشَفْع ُتَشف ْع  فََأُقوُل: يَا َرب   أُم ِتي أُم ِتي  فـَيـَُقاَل: اْنطَِلـْق فَـَأْخِر
َقاُل َشِعيَرةن ِمْن ِإيَمانن  فَأَْنطَِلُق فََأفْـَعُل  ثُم  َأُعوُد فََأْحَمُدُه بِِتْلـَك اْلَمَحاِمـِد  ثُـ م  َأِخـرع ِفي قـَْلِبِه ِمثـْ

ــُد  اْرفَــْع رَْأَســَك  َوقُــْل ُيْســَمْع لَــَك  َوَســْل تـُْعــَ   َواْشــَفْع ُتَشــف عْ الَــُه َســاِجدً      فـَيـَُقــاُل: يَــا ُمَحم 
َِر ةن أَ  ــاُل  َق ــِه ِمثـْ ــْن َكــاَن ِفــي قـَْلِب َهــا َم َْ ِمنـْ ــَأْخِر ــْق َف ــاَل: اْنطَِل ــَأُقوُل: يَــا َرب   أُم ِتــي أُم ِتــي  فـَيـَُق ْو َف
  ادً َخْرَدلَــةن ِمــْن ِإيَمــانن  فَــأَْنطَِلُق فََأفْـَعــُل  ثُــم  َأُعــوُد فََأْحَمــُدُه بِِتْلــَك اْلَمَحاِمــِد  ثُــم  َأِخــرع لَــُه َســاجِ 

ــَأُقوُل: يَــا  ــُد  اْرَفــْع رَْأَســَك  َوقُــْل ُيْســَمْع َلــَك  َوَســْل تـُْعــَ   َواْشــَفْع ُتَشــف ْع  َف فـَيـَُقــاَل: يَــا ُمَحم 
َقــاِل َحب ــِة  َْ َمــْن َكــاَن ِفــي قـَْلبِــِه َأْدنَــى َأْدنَــى َأْدنَــى ِمثـْ َقــاَل: اْنطَِلــْق فَــَأْخِر ــي أُم تِــي  فـَيـُ َرب   أُم ِت

   .«ْن ِإيَمانن فََأْخرِْجُه ِمْن الن اِر  فَأَْنطَِلُق فََأفْـَعلُ َخْرَدلن مِ 

  فـَيـَُقـاُل: اثُم  َأُعوُد الر ابَِعَة فََأْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمـِد  ثُـم  َأِخـرع لَـُه َسـاِجدً »َويفا راَوايٍَة َعن هن قَاَل: 
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ــُد  اْرفَــْع رَْأَســَك  َوقُــْل ُيْســَمْع  َوَســلْ  تـُْعطَــْه  َواْشــَفْع ُتَشــف ْع  فَــَأُقوُل: يَــا َرب  ائْــَذْن لِــي  يَــا ُمَحم 
َهـا َمـ ُْخـرَِجن  ِمنـْ ْن قَـاَل ِفيَمْن قَاَل َل ِإَلَه ِإل  الل ُه  فـَيَـُقوُل: َوِعز ِتي َوَجاَلِلي وَِكْبرِيَـاِئي َوَعَظَمتِـي ََ

  .7515.رواه الب اره:  .«َل ِإَلَه ِإل  الل هُ 

َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَ  لِيَـْوِم ب: قـَْوِل الل ِه تـََعاَلى: بَا -7
  47.األنبياء: اْلِقَياَمةِ 

 َوَأن  َأْعَماَل بَِني آَدَم َوقـَْوَلُهْم يُوَزنُ 
يَفتَـاِن َكِلَمتَـاِن َحِبيَبتَـاِن ِإلَـى الـر ْحَمِن  َخفِ »: قَاَل: قَاَل النَيخا   َعن  َأ ا  نَريي رََق  -8881

.رواه الب ياره:  .«َعَلى الل َساِن  ثَِقيَلَتاِن ِفي اْلِميَزاِن  ُسْبَحاَن الل ـِه َوِبَحْمـِدِه  ُسـْبَحاَن الل ـِه اْلَعِظـيمِ 
7563.  

 
تم المختصر بحمد اهلل وعونه وحسن توفيقه  وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله 

   والحمد هلل رب العالمين.إلى يوم الدين ادائمً  اوصحبه وسلم تسليمً 
قال مؤلفه سيدنا وشيخنا اإلمام العالمة الحافظ المتقن أبو العبا، زيد الدين أحمد بن 

: فرغإ من تجريده -اكان اهلل له وجزاه خيرً -أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي 
تسع  (229)يوم اَربعاء الرابع والعشرين من شهر شعبان المكرم  أحد شهور سنة 

 وثمانين وثمانمائه  والحمد هلل وحده  والصالة والسالم على من ل نبي بعده.
شرح غريبه من و   وإضافة زياداته  انتهيإ من تحقيقه :-عفا اهلل عنه-وقال محققه 

 هدي الساري
 أحد ثَّور اإلسالمفي 

 ه1488الرابع والعشرين من شهر ِي الحجة لسنة  يوم اَحد
 م8111/ 11/ 81الموافق: 
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 لى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوص
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 
 
 
 
 
 

 قائمة باَحاديث المكررة في المختصر
 

 رقم الحديث مسلسل رقم الحديث مسلسل رقم الحديث مسلسل رقم الحديث مسلسل
1 
8 
8 
4 
5 
6 
7 

87 
61 
67 
189 
151 
121 
196 

84 
85 
86 
87 
82 
89 
81 

528 
619 
688 
671 
671 
628 
714 

47 
42 
49 
51 
51 
58 
58 

1155 
1194 
1869 
1877 
1821 
1828 
1817 

71 
71 
78 
78 
74 
75 
76 

1985 
1951 
1964 
1974 
1928 
1929 
1994 
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2 
9 
11 
11 
18 
18 
14 
15 
16 
17 
12 
19 
81 
81 
88 
88 

878 
874 
897 
811 
867 
411 
418 
415 
417 
489 
465 
421 
427 
545 
542 
578 

81 
88 
88 
84 
85 
86 
87 
82 
89 
41 
41 
48 
48 
44 
45 
46 

711 
788 
767 
218 
219 
281 
289 
251 
221 
298 
916 
985 
945 
968 
1195 
1186 

54 
55 
56 
57 
52 
59 
61 
61 
68 
68 
64 
65 
66 
67 
62 
69 

1816 
1889 
1882 
1848 
1851 
1869 
1827 
1476 
1561 
1624 
1715 
1718 
1717 
1277 
1222 
1988 

77 
72 
79 
21 
21 
28 
28 
24 
25 
26 
27 
22 
29 
91 
91 
98 

1996 
8111 
8184 
8151 
8155 
8165 
8175 
8122 
8184 
8182 
8142 
8171 
8818 
8817 
8818 
8815 
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 قائمة باَحاديث المعلقة في المختصر
 )والتي لم يصلها البخاري في موضع آخر من صحيحه(

 رقم الحديث مسلسل رقم الحديث مسلسل رقم الحديث مسلسل

1 
8 
8 
4 
5 

89 
124 
858 
586 
652 

7 
2 
9 
11 
11 

1175 
1199 
1819 
1582 
1615 

18 
14 
15 
16 
17 

1794 
1212 
1961 
1968 
8161 
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 77 ................................................................... بَاب: َمس نن الرَأ سا كن دها  -35
تاع َمالا َ ه ما َو نوءا الَناسا  -31  77 ......................................................... بَاب: اس 
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 79 ................................................................... بَاب: ال ون نوءا مان  التَيو را  -35
 79 ..................................................................... بَاب: ال ون نوءا باال مندد  -36
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َر َانا  -38 َا طَا ا َ ي ها َوإن  85 ....................................................... بَاب: إاَذا أَل َتَم راج 
 85 ................................................. ملَ  يَيتَيَوَ أ  مان  حلَ حلا الَشاقا َوالَسوايقا بَاب: َمن   -39
 85 .................................................. بَاب: َمن  َمه َمَة مان  الَسوايقا وملَ  يَيتَيَوَ أ   -45
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ما ال بَيو لا  -45  82 .............................................................. بَاب َما َجاَء يفا َتس 
دا  -46  82 .................................................. بَاب: يَبتد ال َماءا َعَ ى ال بَيو لا يفا ال َمس جا
َيانا بَاب: بَيو لا الرد  -47  82 ..................................................................... بي 
 83 ................................................................ بَاب: ال بَيو لا قَاإاًما َوقَاعاًدا -48
َاإاطا  -49 باها َوالَتَسرت ا بااحل   83 .................................................. بَاب: ال بَيو لا عان َد يَبا ا
ما الَد ا  -55  83 ....................................................................... بَاب: َتس 
يتن مان  ال َمر أَقا  -51 ما َما ينرا د َو َير كاها  َوَتس  ما ال َم ا  84 ....................................... بَاب: َتس 
َها -52 باما َوالَدَوابد َوال َغَنحلا َوَمرَاباها  84 ................................................ بَاب: أَبي َوالا اإل ا
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 86 .......................................................................... بَاب: السدَواكا  -58
َرا  -59  87 ............................................................. بَاب: َل  صا السدَواكا إاَن اأَلك 
 87 ........................................................ بَاب: َ ه ما َمن  بَاَت َعَ ى ال ون نوءا  -65

 89 ................................................................................ كاَتاب ال غنس ما 
 89 .................................................................. بَاب: ال ون نوءا قَيب َم ال غنس ما  -1
ما الَرجنما َمَص ام رَأَ اها  -2  89 ............................................................... بَاب: تنس 
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ها َثلَثًا -4  95 ............................................................بَاب: َمن  أَ َاَض َعَ ى َرأ سا
 95 ................................................ بَاب: َمن  بََدأَ بااحل اَلبا أَو  ال ديتا عان َد ال غنس ما  -5
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َ ات َتَسَم  َوبَقاَ  أَثَيرن ال ديتا  -7  91 ................................................ بَاب: َمن  َ  ََيَت مثن
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ما عان َد الَناسا  -11  92 ......................................................... بَاب: الَتَسرت ا يفا ال غنس 
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 94 ............................................................. باب: األم رن باالني َفَساءا إذا نَفاس نَ  -1
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دا  -49 را يفا ال َمس جا َم   123 ...................................................... بَاب: َت راميا جتاَارَقا اخل 
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 124 ................................................................................. باب -53
دا بَاب: اخل َ  -54  124 ........................................................ و َتةا َوال َمَمرد يفا ال َمس جا
دا  -55  125 .................................................. بَاب: األَبي َوابا َوال َغَ قا لا  َكع َبةا َوال َمَساجا
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دا  -57 تا  َقاءا يفا ال َمس جا س   125 ............................................................ بَاب: اكا
دا الس واا  -58  126 ......................................................... بَاب: الَرلَقا يفا َمس جا
دا َوَتري اها  -59 باي ا اأَليَباباصا يفا ال َمس جا  126 ................................................. بَاب: َ ش 
دا اَليتا َعَ ى طنرناا ال َمدايَنةا  َوال َمَوا ا  -65   ................... 127صا اَليتا يَبَ ى  ايَها الَنخا  بَاب: ال َمَساجا
َما ا سنتي َرقن َمن  َت  َفهن  -61  129 ........................................................ بَاب: سنتي َرقن اإل ا
را َكحل  يَين بَ  -62 رَقا بَاب: َقد  َ ال منَر د  َوالس تي   135 ...................................... غا  أَن  َيكنوَن بَي  
 135 ................................................................. بَاب: الَرلَقا إاَن ال َعنَيبَقا  -63
ن  -64  135 ............................................................. س  نَوانَةا بَاب: الَرلَقا إاَن األ 
َ الَسَواراه يفا َتري ا مَجَاَعةٍ  -65  135 ................................................. بَاب: الَرلَقا بَي  
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 (768) 

 135 ................................................................ بَاب: َ ه ما الَرلَقا لاَوق تاَها -3
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 135 ................................................................ بَاب: ال منَر د  يينَناجا  رَبَهن  -5
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 137 ...................................................................... بَاب َوق تن ال َعر را  -15
 138 .............................................................. ا َيت هن ال َعر رن بَاب: إامث ن َمن   َ  -11
 138 .................................................................. بَاب: َمن   َيَرَك ال َعر رَ  -12
 138 ............................................................... بَاب: َ ه من يَبلَقا ال َعر را  -13
َعًة مان  ال َعر را قَيب َم ال غنرنوبا  -14  138 .............................................. بَاب: َمن  أَل َرَك رَك 
 139 ................................................................... بَاب: َوق تن ال َمغ رابا  -15
 139 ................................................... بَاب: َمن  َكراَه أَن  يينَقاَل لا  َمغ رابا ال عاَشاءن  -16
 145 .................................................................... بَاب: َ ه ما ال عاَشاءا  -17
 145 ....................................................... ال عاَشاءا لاَمن  تن اتَ  بَاب: النَيو  ا قَيب مَ  -18
 141 ...................................................... بَاب: َوق تا ال عاَشاءا إاَن نار فا ال َي ما  -19
را  -25  141 ............................................................... بَاب: َ ه ما يَبلَقا ال َفج 
را  -21  141 ..................................................................... بَاب: َوق تا ال َفج 
َن  -22 را َ َن  َير َ فاَص الَشم   141 ............................................. بَاب: الَرلَقا بَيع َد ال َفج 
َا  -23  142 .............................................. بَاب: كَ  ينَتَيَرد الَرلَقن قَيب َم تنرنوبا الَشم 
 142 ............................................بَاب: َما ينَرَ ى بَيع َد ال َعر را مان  ال َفَواإاتا َوحَن واَ ا -24
 143 ......................................................... بَاب: اأَلَذانا بَيع َد َذَ ابا ال َوق تا  -25
 143 .......................................... بَاب: َمن  يَبَ ى باالَناسا مَجَاَعًة بَيع َد َذَ ابا ال َوق تا  -26
َ  يَبَلًق  َي  ينَرمد إاَذا ذََكَر  َوَك ينعايدن إاَك  ا  َ  الَرَلقَ  -27  143 ............................ بَاب: َمن  َنسا
ري ا بَيع َد ال   -28  143 ................................................. عاَشاءا بَاب: الَسَمرا يفا ال فاق ها َواخلَ 
ما  -29  144 ........................................................ بَاب: الَسَمرا َمَص الَهي فا َواأَل  
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 145 ......................................................................... كاَتاب أبي َوابا اأَلَذانا 
ءن اأَلَذانا  -1  145 ........................................................................ بَاب: بَد 
 145 ....................................................................... بَاب: اأَلَذانن َمثي ىَن  -2
 145 ...................................................................... بَاب: َ ه ما الَتأ ذاينا  -3
 146 ................................................................ بَاب: َر  صا الَرو تا باالندَداءا  -4
َماءا  -5  146 .......................................................... بَاب: َما حين َقنن بااأَلَذانا مان  الدد
َص ال منَنالاه -6  146 ........................................................... بَاب: َما يَيقنولن إاَذا يَا
 147 .................................................................. بَاب: الد َعاءا عان َد الندَداءا  -7
تاَها ا يفا اأَلَذانا  بَاب: -8 س   147 ................................................................. اكا
نهن  -9  147 .................................................... بَاب: أََذانا اأَلع َمى إاَذا َكاَن لَهن َمن   ن را
را بَاب: اأَلَذانا بَيع َد ال فَ  -15  147 ................................................................ ج 
را  -11  147 ................................................................ بَاب: اأَلَذانا قَيب َم ال َفج 
قَاَمةا  -12 ََذانا َواإل ا َ األ   148 .......................................................... بَاب: َكحل  بَي  
دل  -13  148 .............................................. بَاب: َمن  قَاَل: لايينَؤذدن  يفا الَسَفرا منَؤذدنل َوا ا
قَاَمةا  -14 ََذانا لا  منَسا ارا إاَذا َكاننوا مَجَاَعًة َواإل ا  149 ............................................. بَاب: األ 
َنا الَرَلقن  -15  149 .......................................................... بَاب: قَيو لا الَرجنما  َا َيتي 
قَاَمةا  -16 َماَ  عان َد اإل ا  149 .......................................... بَاب: َمَن يَيقنو ن الَناسن إاَذا رَأَو ا اإل ا
قَاَمةا  -17 َاَجةن بَيع َد اإل ا َما ا  َيع راضن َلهن احل   155 ................................................ بَاب: اإل ا
َماَعةا  -18  155 ............................................................ بَاب: ونجنوبا يَبلَقا اعَ 
َماَعةا  -19  155 .............................................................. بَاب: َ ه من يَبلَقا اعَ 
را يفا مَجَاَعةٍ  -25  151 ....................................................... بَاب: َ ه ما يَبلَقا ال َفج 
را  -21 ريا إاَن الظ ه  جا  151 .......................................................... بَاب: َ ه ما التَيه 
ثَارا  -22 تاَسابا اآل   151 .................................................................. بَاب: ا  
َماَعةا  بَاب: َ ه ما يَبلَقا  -23  152 .....................................................ال عاَشاءا يفا اعَ 
دا  -24 دا يَين َتظارن الَرَلَق  َوَ ه ما ال َمَساجا ََ يفا ال َمس جا  152 ............................... بَاب: َمن  َجَ 
دا َوَمن  رَا َ بَا -25  152 ................................................ب: َ ه ما َمن  َتَدا إاَن ال َمس جا
تنوبَةَ  -26  152 ........................................... بَاب: إاَذا أنقايَمت  الَرَلقن َ لَ يَبَلَق إاكَ ال َمك 
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َماَعةَ  -27 َهَد اعَ   153 .................................................... بَاب: َ دد ال َمرايةا أَن  َيش 
َن  َ َهَر  َوَ م  َ   نتن يَيو َ  اع نمنَعةا يفا ال َم َرا  -28 َما ن  ا  153 ....................... بَاب: َ م  ينَر د  اإل ا
 154 .................................................. بَاب: إاَذا َ َهَر ال ََعا ن َوأنقايَمت  الَرلَقن  -29
 154 ....................................... بَاب: َمن  َكاَن يفا َ اَجةا أَ   اها  َأنقايَمت  الَرَلقن َ َ رَ َ  -35
د  -31  154 .................... َوسننََتهن  بَاب: َمن  يَبَ ى باالَناسا َو نَو َك ينرايدن إاَك َأن  يينَع دَمهنحل  يَبَلَق الَنخا
من ال عا  حلا  -32 َماَمةا بَاب: أَ    154 .................................................. َوال َفه ما َأَ ق  بااإل ا
ََولن أَو  ملَ  يَيَتَأَتر   َجاَدت  يبَ  -33 ََولن   َيَتَأَتَر األ  َما ن األ   155 ...... َل نهن بَاب: َمن  َلَتَم لايَيؤنَ  الَناَس  َ َجاَء اإل ا
َما ن لايينؤ َيَ باها  -34  156 .......................................................... بَاب: إاَ َا جنعاَم اإل ا
َما ا  -35  157 ..................................................... بَاب: َمَن َيس جندن َمن  َت  َف اإل ا
َما ا  -36  157 ....................................................... بَاب: إامث ا َمن  َرَ َص رَأ َسهن قَيب َم اإل ا
 157 ............................................................... بَاب: إاَماَمةا ال َعب دا َوال َمو َن  -37
َما ن َوأََيَ َمن  َت  َفهن  -38  157 .................................................... بَاب: إاَذا ملَ  ينتاحَل اإل ا
َما ن إاَن  َايناها  ملَ   َيف سند   -39 َما ا  َ َيَوَلهن اإل ا  158 .............. يَبَل ينهنَما بَاب: إاَذا قَاَ  الَرجنمن َعن  َيَسارا اإل ا
َما ن  وََكاَن لا َرجنما َ اَجةل َ َ رََ  َويَبَ ى -45  158 .................................... بَاب: إاَذا َطَوَل اإل ا
َا ا الر كنوعا َوالس جنولا بَاب: خَت فايفا اإل ا  -41  158 ...................................... َما ا يفا ال قاَيا ا  َوإام 
 159 .......................................................... بَاب: َمن  َشَكا إاَماَمهن إاَذا َطَولَ  -42
د بَاب: َمن  أَ  -43  159 ................................................. َتَف الَرلََق عان َد بنَكاءا الَرخا
قَاَمةا وبَيع َدَ ا -44 وايَةا الر فنوما عان َد اإل ا  159 ............................................... بَاب: َ س 
وايَةا الر فنوما بَاب: إاقي   -45 َما ا َعَ ى النَاسا عان َد َ س   159 ........................................ َبالا اإل ا

 165 ............................................................ باب: إاقَاَمةا الَرفد مان  َمَا ا الَرلَقا 
َ ال َقو  ا َ اإاطل أَو  سنتي رَقل بَاب: إا  -46 َما ا َوبَي   َ اإل ا  165 ....................................... َذا َكاَن بَي  
نوَن َمَص اكا  تاَتا ا َسَواءً  -47 باريَقا األ   165 ...................................... بَاب: َر  صا ال َيَدي نا يفا الَتك 
َرد يفا الَرلَقا  -48 ىَن َعَ ى ال ينس   161 ................................................بَاب: َو  صا ال ينم 
باريا  -49  161 ............................................................. بَاب: َما يَيقنولن بَيع َد الَتك 
َما ا يفا الَرلَقا  -55  162 .................................................... بَاب: َر  صا ال َبَررا إاَن اإل ا
 162 .................................................. بَاب: َر  صا ال َبَررا إاَن الَسَماءا يفا الَرلَقا  -51
ل تاَفاتا يفا الَرلَقا  -52  162 .............................................................. بَاب: اكا
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َهرا َوالَسيَفرا  َوَميا جين َهيرن  ا  -53 َما ا َوال َمأ منو ا يفا الَرَ َواتا كن دَها  يفا احلَ  َا َيتن يَهيا بَاب: ونجنوبا ال قارَاَءقا لا  ا َوَميا  ن
 ........................................................................................... 162 

را  -54  164 ..................................................................بَاب: ال قارَاَءقا يفا الظ ه 
 164 ................................................................ بَاب: ال قارَاَءقا يفا ال َمغ رابا  -55
را يفا ال َمغ رابا  -56 ه   164 ................................................................. بَاب: اعَ 
را يفا ال عاَشاءا  -57 ه   164 ..................................................................بَاب: اعَ 
را  بَاب: -58  165 ................................................................. ال قارَاَءقا يفا ال َفج 
را باقارَاَءقا يَبلَقا الر ب نا  -59 ه   165 ......................................................... بَاب: اعَ 
ا  -65 َ الس وَر َي   صا بَي   م  َعةٍ بَاب: اعَ  ََوا ايحلا  َوباسنورٍَق قَيب َم سنوَرٍق  َوباَأَولا سنورَقٍ   يفا رَك   166 ........... َوال قارَاَءقن بااخل 
ا باَفاتاَةا ال كاَتابا  -61 َريَي   نت   166 .................................................... بَاب: يَيق رَأن يفا األ 
َما ا باالَتأ ما ا  -62 را اإل ا  167 .............................................................. بَاب: َجه 
 167 .................................................................... بَاب: َ ه ما الَتأ ما ا  -63
 167 .............................................................. َذا رََكَص لنوَن الَرفد بَاب: إا  -64
باريا يفا الر كنوعا  -65 َا ا الَتك   167 ............................................................. بَاب: إام 
باريا إاَذا قَاَ  مان  الس جن  -66  167 ........................................................ ولا بَاب: الَتك 
 168 ................................................ بَاب: َو  صا اأَلكنفد َعَ ى الر َكتا يفا الر كنوعا  -67
ع تاَدالا  ايها  -68 َا ا الر كنوعا َواكا  168 ..........................................   َواكط َمأ نينةا بَاب: َ دد إام 
 168 ................................................................. بَاب: الد َعاءا يفا الر كنوعا  -69
دن  -75 م   168 ........................................................ بَاب: َ ه ما الَ هنحَل رَبَيَنا َلَ  احلَ 
 168 ................................................................................. باب -71
َ  يَير َ صن َرأ َسهن مان  الر كنوعا  -72  169 ............................................... بَاب: اكط ماأ ناينةا  ا
َ  َيس جندن  -73 باريا  ا واه باالَتك   169 ........................................................ بَاب: يَيه 
 175 ................................................................... بَاب: َ ه ما الس جنولا  -74
َن   -75  172 .............................................................. فا بَاب: الس جنولا َعَ ى األ 
ا  -76 َد َي   َ الَسج   172 ........................................................... بَاب: ال منك جا بَي  
رَتاشن ذارَاَعي ها يفا الس جنولا  -77  172 ....................................................... بَاب: كَ يَيف 
َ نَيَهةَ  -78 تَيَود قاعًدا يفا وا  ٍر مان  يَبلَ اها  مثن  172 ....................................... بَاب: َمن  اس 
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ا  -79 َد َي    172 .................................................. بَاب: ينَكبيدرن َو نَو يَيني َهةن مان  الَسج 
 173 ........................................................... بَاب: سنَنةا اع ن نوسا يفا الَتَشه دا  -85
81-  َ ََن الَنخا ًبايف ألا ص   قَاَ  مان   بَاب: َمن  ملَ  يَيَر الَتَشه َد اأَلَوَل َواجا ا وملَ  يَير جا َعتَي    173 ................. الرَك 
رَقا  -82 تا  174 ................................................................ بَاب: الَتَشه دا يفا اآل 
 174 ............................................................... بَاب: الد َعاءا قَيب َم الَسلَ ا  -83
تٍ  -84 ََ باَواجا  بَيع َد الَتَشه دا  َولَي 

 174 .................................... بَاب: َما يينَتَ يَيرن مان  الد َعاءا
 175 ......................................................................... بَاب: الَتس  ايحلا  -85
َما ن  -86 َ  ينَس دحلن اإل ا  175 .......................................................... بَاب: ينَس دحلن  ا
را بَيع َد الَرلَقا  -87  175 ............................................................... بَاب: اليدك 
َما ن النَاَس إاَذا َسَ حلَ  -88 تَيق بامن اإل ا  176 ..................................................... بَاب: َيس 
 176 ............................................ بَاب: َمن  يَبَ ى باالَناسا َ يََكَر َ اَجًة  َيَتَ  َا نحل   -89
رَاما َعن  ال َيما ا َوالشدَمالا  -95 ن را ن فاَتالا َواكا  177 ............................................ بَاب: اكا
 177 .............................................بَاب: َما َجاَء يفا الث و ا الَننء َوال َبَرما َوال كنرَا ا  -91
َيانا  -92  177 .................................................................. بَاب: ون نوءا الردبي 
َا  -93 دا باال َي ما َوال َغَ   178 .......................................... بَاب: تنرنو ا الندَساءا إاَن ال َمَساجا

 178 ............................................................................... كاَتاب اع نمنَعةا 
 178 ...................................................................... بَاب:  َير ضا اع نمنَعةا  -1

 179 ................................................................ باب: َ ه ما ال غنس ما يَيو َ  اع نمنَعةا 
 179 ................................................................... بَاب: ال ديتا لا  جنمنَعةا  -2
 179 ...................................................................... بَاب: َ ه ما اع نمنَعةا  -3
نا لا  جنمنَعةا بَاب: الد   -4    .................................................................... 179 
َسَن َما جيَادن  -5 َن َأ    185 ............................................................... بَاب: يَي  َب
 185 ................................................................ بَاب: السدَواكا يَيو َ  اع نمنَعةا  -6
َ  اع نمنَعةا  -7 را يَيو   185 .................................................. بَاب: َما يَيق رَأن يفا يَبَلقا ال َفج 
 181 ............................................................بَاب: اع نمنَعةا يفا ال قنَرد َوال مندننا  -8
َيانا َوَتري ا احل   –9 َهد  اع نمنَعَة تنس مل مان  الندَساءا َوالردبي   181 ....................... بَاب: َ م  َعَ ى َمن  ملَ  َيش 
 181 .............................................. جتَاتن  بَاب: مان  أَي َن  ينؤ َ ى اع نمنَعةن َوَعَ ى َمن   -15
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َن  -11  181 ..................................................... بَاب: َوق تن اع نمنَعةا إاَذا دَاَلت  الَشم 
ر  يَيو َ  اع نمنَعةا  -12 َتَد احلَ   182 .......................................................... بَاب: إاَذا اش 
 182 ................................................................ بَاب: ال َمش  ن إاَن اع نمنَعةا  -13
َ  اع نمنَعةا َويَيق عندن يفا َمَكاناها  -14  182 ..................................... بَاب: كَ ينقايحلن الَرجنمن َأَتاهن يَيو 
 182 ................................................................ بَاب: اأَلَذانا يَيو َ  اع نمنَعةا  -15
دا يَيو َ  اع نمنَعةا  -16  183 ......................................................... بَاب: ال منَؤذدنا ال َوا ا
َما ن َعَ ى ال مان َرا إاَذا يَاَص الندَداءَ  -17  183 .............................................. بَاب: جينايتن اإل ا
 183 ................................................................ بَاب: اخل ن  َبةن َعَ ى ال مان َرا  -18
 183 ..................................................................... بَاب: اخل ن  َبةا قَاإاًما -19
 184 .............................................. بَاب: َمن  قَاَل يفا اخل ن  َبةا بَيع َد الثَيَناءا: أََما بَيع دن  -25
ا  -21 َعتَي   َما ن رجًل َجاَء َو نَو َ   نتن أََمرَهن أَن  ينَر دَ  رَك   185 ........................... بَاب: إاَذا رََأد اإل ا
َ  اع نمنَعةا  -22 َقاءا يفا اخل ن  َبةا يَيو  تاس  س   185 ................................................... بَاب: اكا
َما ن َ   نتن  -23 ن َراتا يَيو َ  اع نمنَعةا َواإل ا  185 ................................................ بَاب: اإل ا
 186 ......................................................... بَاب: الَساَعةا اَليتا يفا يَيو  ا اع نمنَعةا  -24
َما ا يفا يَبلَقا اع نمنَعةا  -25 َما ا َوَمن  بَقاَ  َجاإابَقل   بَاب: إاَذا نَيَفَر النَاسن َعن  اإل ا  186 ................ َ َرَلقن اإل ا
َ َها بَاب: الَرلَقا بَيع دَ  -26  186 ......................................................... اع نمنَعةا َوقَيبي 

 187 ......................................................................... كاتابن يَبلقا اخلَو ما 
َو ما  -1  187 ...................................................................... باب: يَبَلقا اخل 
َبانًا -2 َو ما راَجاًك َورنك   188 .......................................................... بَاب: يَبَلقا اخل 

َو ما   188 .................................................... بَاب: حَي رنسن بَيع هنهنحل  بَيع ًها يفا يَبَلقا اخل 
 188 ................................................. بَاب: يَبَلقا ال َالاتا َوال َم   نوبا رَاكاًبا َوإا َاءً  -3

 189 .............................................................................. كاتابن العايَدي نا 
 189 ............................................................ يَيو َ  ال عايدا  بَاب: احل ارَابا َوالَدَراا  -1
ما يَيو َ  ال فا  را قَيب َم اخل نرنو ا  -2  195 ........................................................ بَاب: اأَلك 
َل  -3 ما اإل اس    َ  195 ..........................................................  ا بَاب: سنَنةا ال عايَدي نا ألا
را  -4 ما يَيو َ  الَني   195 .................................................................. بَاب: اأَلك 
 191 ........................................................ بَاب: اخل نرنو ا إاَن ال منَرَ ى باَغري ا مان َرٍ  -5
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 191 ..................... بَاب: ال َمش  ا َوالر كنوبا إاَن ال عايدا  َوالَرَلقا قَيب َم اخل ن  َبةا  باَغري ا أََذاٍن َوكَ إاقَاَمةٍ  -6
 191 .................................................................. يدا بَاب: اخل ن  َبةا بَيع َد ال عا  -7
رايقا  -8  192 ........................................................ بَاب: َ ه ما ال َعَمما يفا أَيَا ا الَتش 
باريا أَيَاَ  ماىًن  َوإاَذا َتَدا إاَن َعَر َ  -9  192 .................................................. ةَ بَاب: الَتك 
را  -15 را َوالَيب نا باال منَرَ ى يَيو َ  الَني   192 .................................................. بَاب: الَني 
 192 ............................................... ال عايدا  بَاب: َمن  َتاَلَف ال َرايَق إاَذا َرَجَص يَيو  َ  -11
ا  وََكَيلاَ  الندَساءن  َوَمن  َكاَن يفا ال بينينوتا َوال قنَرد -12 َعتَي    192 ............... بَاب: إاَذا  َا َهن ال عايدن ينَر د  رَك 

 193 ................................................................................ كتابن الوا  را 
 193 ................................................................... بَاب: َما َجاَء يفا ال وا  را  -1
 194 ..................................................................... بَاب: َساَعاتا ال وا  را  -2
َر يَبلَ اها وا ي رًا -3 َعم  آتا  194 ............................................................ بَاب: لاَيج 
 194 ................................................................... بَاب: ال وا  را َعَ ى الَدابَةا  -4
 194 .......................................................... : ال قنننوتا قَيب َم الر كنوعا َوبَيع َدهن بَاب -5

َقاءا  تاس  س   195 ........................................................................... كاتاب اكا
د  -1 َقاءا  َوتنرنو ا الَنخا تاس  س  َقاءا يفا اكا  بَاب: اكا تاس   195 ........................................... س 
د  -2 ناَ  َكسا ا ينوسنفَ »: بَاب: لنَعاءا الَنخا َع  َها سا  196 ......................................... «اج 
َماَ  اكا  -3 َقاَء إاَذا َقَي نوابَاب: سنَؤالا الَناسا اإل ا تاس   196 ............................................. س 
َاماصا  -4 دا اع  َقاءا يفا ال َمس جا تاس  س   197 ...................................................... بَاب: اكا
َقاءا يفا تن  َبةا ا -5 تاس  س  َ ةا بَاب: اكا تَيق باما ال قابي  َر منس   197 ....................................... ع نمنَعةا َتيي 
َرهن إاَن النَاسا  بَاب: َكي َف َ َوَل الَنخا   -6  198 ................................................. َظه 
َقاءا بَاب: َر  صا  -7 تاس  س  َما ا يََدهن يفا اكا  198 ....................................................... اإل ا
 198 ................................................................ بَاب: َما يينَقالن إاَذا َم ََرت   -8
 198 .................................................................... بَاب: إاَذا َ َبت  الردينن  -9
د  -15 ر تن باالَرَبا»: بَاب: قَيو لا الَنخا  198 ................................................... «ننرا
يَاتا  -11  198 ........................................................ بَاب: َما قايَم يفا الَبَكدالا َواآل 
راه َمَن جيَا ءن ال َمَ رن إاَك الَ هن  عان -12  199 ............................................. بَاب: َك يَد 

 199 ............................................................................ أَبي َوابن ال كنسنوم
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َا  -1  199 ......................................................... بَاب: الَرَلقا يفا كنسنوما الَشم 
 255 ............................................................... بَاب: الَرَدَقةا يفا ال كنسنوما  -2
 255 ............................................... يفا ال كنسنوما  «اماَعةل الَرَلقن جَ »بَاب: الندَداءا باي:  -3
 255 .................................................. بَاب: التَيَعو ذا مان  َعَيابا ال َقر ا يفا ال كنسنوما  -4
 251 ............................................................. بَاب: يَبَلقا ال كنسنوما مَجَاَعةً  -5
َا  -6  251 ................................................. بَاب: َمن  َأَ َت ال َعَتاَقَة يفا كنسنوما الَشم 
را يفا ال كنسنوما  -7  251 ................................................................. بَاب: اليدك 
را باال قارَاَءقا يفا ال كنسنوما  -8 ه   252 .......................................................... بَاب: اعَ 

 252 ......................................................................... كاَتابن سنجنولا ال قنر آنا 
 252 ..................................................... باب: َما َجاَء يفا سنجنولا ال قنر آنا َوسنَنتاَها -1
َدقا ص -2  252 ........................................................................ بَاب: َسج 
راكا َ  -3 ََ َلهن ون نوءل بَاب: سنجنولا ال منس  اماَ  َمَص ال منش  َل لَي  راكن َعَ  253 ..........................   َوال منش 
َدَق وملَ  َيس جند   -4  253 .......................................................... بَاب: َمن  قَيرَأَ الَسج 
َدقا  -5   ...................................................... 253لَسَماءن ان َشَقت  إاَذا ابَاب: َسج 
َما ا مان  البدَ ا ا  -6 ًعا لا س جنولا َمَص اإل ا  253 ....................................... بَاب: َمن  ملَ  جيَاد  َمو  ا

 254 ........................................................................ الَرَلقا كاَتابن  َيق راريا 
ريا  وََكحل  ينقايحلن َ َن يَيق رنرَ  -1  254 ............................................ بَاب: َما َجاَء يفا التَيق را
 254 ....................................................................... بَاب: الَرَلقا  ااىًن  -2
 255 .............................................................. بَاب: يفا َكحل  يَيق رنرن الَرَلَق  -3
 255 ....................................................... بَاب: ينَر د  ال َمغ راَب ثلثًا يفا الَسَفرا  -4
 255 ........................................... بَاب: يَبَلقا الَتَ و عا َعَ ى الَدابَةا َ ي ثنَما  َيَوَجَهت  باها  -5
 256 ........................................................... بَاب: يَبَلقا الَتَ و عا َعَ ى احل اَمارا  -6
َ َها -7  256 ............................................ بَاب: َمن  ملَ  يَيَتَ وَع  يفا الَسَفرا لنبينَر الَرَلقا َوقَيبي 
َ َها -8  256 ....................................... بَاب: َمن  َ َ وََع يفا الَسَفرا يفا َتري ا لنبنرا الَرَ َواتا َوقَيبي 
َ ال َمغ رابا َوال عاَشاءا  -9 صا يفا الَسَفرا بَي   م   256 ................................................. بَاب: اعَ 

َن يَبَ ى الظ   َ رَكاتَ باب: إاَذا ار َتََم بَيع َد َما دَاَتتا الَشم  َر مثن  256 ....................................... ه 
 257 ................................................. بَاب: إاَذا ملَ  ين اق  قاعًدا يَبَ ى َعَ ى َجن تٍ  -15
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َ يَبَن  أَ  -11 َفًة  َمحََل َما بَقا َ بَاب: إاَذا يَبَ ى قاعًدا  مثن  257 .................................. و  َوَجَد تا
 258 .............................................................................. كاَتابن التَيَهج دا 

 258 .................................................................... بَاب: التَيَهج دا باال َي ما  -1
 259 ................................................................... بَاب: َ ه ما قاَيا ا ال َي ما  -2
 259 ................................................................ بَاب:  َير كا ال قاَيا ا لا  َمرايةا  -3
د بَ  -4  259 ................................ َعَ ى قايا ا الَ ي ما َوالنَيَوا اما مان  َتري ا إاجَيابٍ  اب: َت رايةا الَنخا
د  -5  215 ................................................... ال َي َم َ َن  َراَ  َقَدَماهن  بَاب: قاَيا ا الَنخا
 215 ................................................................ بَاب: َمن  نَاَ  عان َد الَسَيرا  -6
 211 .......................................................... بَاب: طنولا ال قاَيا ا يفا يَبَلقا ال َي ما  -7
د بَ  -8  211 ......................... ينَر د  مان  الَ ي ما    وََكحل  َكاَن الَنخا  اب: َكي َف َكاَن يَبَلقن الَنخا
د  -9  211 ....................................................... باال َي ما مان  نَيو ماها  بَاب: قاَيا ا الَنخا
 212 .................................... بَاب: َعق دا الشي ان َعَ ى قَا اَيةا الرَأ سا إاَذا ملَ  ينَرمد باالَ ي ما  -15
 212 .............................................. بَاب: إاَذا نَاَ  وملَ  ينَرمد بَاَل الشي ان يفا أنذنناها  -11
را ال َي ما  -12  212 ..................................................... بَاب: الد َعاءن والَرَلقن مان  آتا
رَهن  -13 َيا آتا  212 ...................................................... بَاب: َمن  نَاَ  أََوَل الَ ي ما َوَأ  
د  -14  212 ............................................... باال َي ما يفا رمهان َوَتري اها  بَاب: قاَيا ا الَنخا

 213 .......................  نوءا باالَ ي ما َوالنَيَهارا باب: َ ه ما ال  هنورا باال َي ما َوالنَيَهارا  َوَ ه ما الَرَلقا بَيع َد ال ون 
دايدا يفا ال عاَباَلقا  -15 َرهن مان  الَتش   213 .................................................... بَاب: َما ينك 
َرهن مان   َير   -16  213 .......................................... كا قاَيا ا ال َي ما لاَمن  َكاَن يَيقنومنهن بَاب: َما ينك 
 214 .................................................... بَاب: َ ه ما َمن   َيَعاَر مان  ال َي ما َ َرَ ى -17

را باب: ال منَداَوَمةا  َعَنا ال َفج   215 ............................................................. َعَ ى رَك 
 215 ...................................................... بَاب: َما َجاَء يفا الَتَ و عا َمثي ىَن َمثي ىَن  -18
را  -19 َعيَت  ال َفج  َا َ َ و ًعا بَاب:  َيَعا ندا رَك   215 .............................................. َوَمن  َيَاإن
را  -25 َعيَت  ال َفج   215 ........................................................... بَاب: َما يينق رَأن يفا رَك 
َهرا  -21  216 .......................................................... بَاب: يَبَلقا اله َيى يفا احلَ 
را  -22 ا قَيب َم الظ ه  َعتَي    216 .............................................................. بَاب: الرَك 
 216 .............................................................. بَاب: الَرَلقا قَيب َم ال َمغ رابا  -23
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دا َمَكَة َوال َمدايَنةا   217 ................................................... كاَتابن َ ه ما الَرَلقا يفا َمس جا
دا َمَكَة َوال َمدايَنةا  -1  217 ................................................ بَاب: َ ه ما الَرَلقا يفا َمس جا
دا قينَباءٍ  -2  217 ....................................................................... بَاب: َمس جا
َ ال َقر ا َوال مان َرا  -3  218 ........................................................... بَاب: َ ه ما َما بَي  

 218 ...................................................................... ال َعَمما يفا الَرَلقا  كاَتابن 
 218 ...................................................... بَاب: َما يينني َهى مان  ال َكَل ا يفا الَرَلقا  -1
َرا يفا الَرَلقا  -2  218 ............................................................. بَاب: َمس نا احلَ 
 219 ......................................................... بَاب: إاَذا اني َفَ َتت  الَدابَةن يفا الَرَلقا  -3
 219 ............................................................ بَاب: َك يَيرنل  الَسَلَ  يفا الَرَلقا  -4
ر را يفا الَرَلقا  -5  219 .................................................................. بَاب: اخلَ 

وا   225 ............................................................................... كاَتابن الَسه 
 225 .................................................................... مَخ ًسا بَاب: إاَذا يَبَ ى -1
َتَمصَ  -2  225 ............................................... بَاب: إاَذا كن دحَل َو نَو ينَر د   ََأَشاَر باَيداها َواس 

ََناإابا   221 ............................................................................... كاَتابن اع 
رن َكَلماها َك إاَلَه إاَك الَ هن  -1 ََناإابا َوَمن  َكاَن آتا  221 .......................................... بَاب: يفا اع 
ََناإابا  -2 َم را باا يدَباعا اع   221 ................................................................. بَاب: األ 
َفاناها  -3  222 ................................... بَاب: الد تنولا َعَ ى ال َميدتا بَيع َد ال َمو تا إاَذا أنل راَ  يفا َأك 
م ال َميدتا  -4 َعى إاَن أَ   ها بَاب: الَرجنما يَيني   223 .................................................. بانَيف سا
َتَستَ  -5  223 ..................................................... بَاب: َ ه ما َمن  َماَت َلهن َوَلدل  َا  
ما ال َميدتا َوون نوإاها باال َماءا َوالَسد   -6  223 ................................................. را بَاب: تنس 
َتَيت  أَن  يينغ َسَم وا ي رًا -7  224 .......................................................... بَاب: َما ينس 
 224 ............................................................... بَاب: الثيدَيابا ال بايةا لا  َكَفنا  -8
ا  -9  224 ................................................................... بَاب: ال َكَفنا يفا ثَيو بَي  
 224 ............................................................... بَاب: ال َكَفنا يفا ال َقمايصا  -15
 225 ............................. َذا ملَ  جيَاد  َكَفًنا  إاَك َما يينَواراه َرأ َسهن أَو  َقَدَمي ها  َتَ ى َرأ َسهن بَاب: إا  -11
د  -12 تَيَعَد ال َكَفَن يفا َدَمنا الَنخا  225 ...................................  َيَ حل  يينن َكر  َعَ ي ها  بَاب: َمن  اس 
ََناإابَ  -13  226 ............................................................... بَاب: ا يدَباعا الندَساءا اع 
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َها -14 َدالا ال َمر أَقا َعَ ى َتري ا َدو جا  226 ...................................................... بَاب: إا  
 226 ...................................................................... بَاب: دايَاَرقا ال قنبنورا  -15
د  -16  226 .......... إاَذا َكاَن النَيو  ن مان  سننَتاها   «يينَعَيبن ال َميدتن بابَيع ةا بنَكاءا أَ   اها َعَ ي ها »: بَاب: قَيو لا الَنخا
َرهن مان  النيدَياَ ةا َعَ ى ال َميدتا  -17  227 ................................................... بَاب: َما ينك 
نَا َمن  َشَق اع نينوبَ  -18 ََ ما  228 ......................................................... بَاب: لَي 
د  -19  228 ...................................................... َسع َد ب َن َتو لَةَ  بَاب: راثَاءا الَنخا
يَبةا  -25 َ  قا عان َد ال منرا  229 ................................................... بَاب: َما يينني َهى مان  احل 
يَبةا يينع َرمن  ايها احل نب نن  -21 ََ عان َد ال منرا  229 ............................................ بَاب: َمن  َجَ 
يَبةا  -22  229 .................................................... بَاب: َمن  ملَ  ينظ هار   نب نَهن عان َد ال منرا
د  -23 بنوننونَ »: بَاب: قَيو لا الَنخا  235 ................................................ «إانَا باَ  َلَمي 
 235 .............................................................. بَاب: ال بنَكاءا عان َد ال َمرايةا  -24
را َعن  َذلا َ  -25  231 ......................................... بَاب: َما يينني َهى مان  النَيو  ا َوال بنَكاءا َوالَبج 
 231 ......................................................... بَاب: َمَن يَيق عندن إاَذا قَاَ  لا  َجَنادَقا  -26
 231 ............ بَاب: َمن   َباَص َجَنادًَق َ َل يَيق عندن َ َن  نوَ َص َعن  َمَناكاتا الردَجالا   َإان  قَيَعَد أنماَر باال قاَيا ا  -27
ََنادَقا ييَ  -28  232 ............................................................ هنولاه  بَاب: َمن  قَاَ  عا
 232 .................................................... بَاب: مَح ما الردَجالا اع اَناَدَق لنوَن الندَساءا  -29
 232 .................................................................. بَاب: الس ر َعةا بااع اَنادَقا  -35
ََناإابا  -31  232 ............................................................... بَاب: َ ه ما ا يدَباعا اع 
دا َعَ ى ال قنبنورا  -32 َاذا ال َمَساجا َرهن مان  اختد  232 ............................................. بَاب: َما ينك 
 233 ........................................................ باب: أيَن يَقو ن مَن الرأقا والرجنم  -33
ََناَدقا  -34  233 .................................................... بَاب: قارَاَءقا  َاتاَةا ال كاَتابا َعَ ى اع 
َق النيدَعالا  -35 َمصن َتف   233 ........................................................ بَاب: ال َميدتن َيس 
َر ضا ال منَقَدَسةا أَو  حَن واَ ا -36  234 ....................................... بَاب: َمن  َأَ َت الَد  َن يفا األ 
 234 ............................................................. بَاب: الَرَلقا َعَ ى الَشهايدا  -37
َل ن  -38 د اإل اس  َ حَل الَرخا  َ َماَت  َ م  ينَرَ ى َعَ ي ها  َوَ م  يينع َرضن َعَ ى الَرخا  235 ............. بَاب: إاَذا َأس 
راكن عان َد ال َمو تا َك إاَلَه إاَك الَ هن  -39  236 .......................................... بَاب: إاَذا قَاَل ال منش 
َياباها َ و َلهن  بَاب: َمو عاظَةا ال منَيدد ا عان َد ال َقر ا  -45  237 .................................... َوقينعنولا َأيب 
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َا  -41  237 ............................................................ بَاب: َما َجاَء يفا قَا اما النَيف 
 238 ............................................................ بَاب: ثَيَناءا الَناسا َعَ ى ال َميدتا  -42
 238 ........................................................... بَاب: َما َجاَء يفا َعَيابا ال َقر ا  -43
 239 ............................................................ بَاب: التَيَعو ذا مان  َعَيابا ال َقر ا  -44
 239 ...........................................بَاب: ال َميدتا يينع َرضن َعَ ي ها َمق َعدنهن باال َغَداقا َوال َعشا د  -45
 239 ......................................................... بَاب: َما قايَم يفا أَو َكلا ال منس  اما َ  -46
راكا َ  -47  245 ......................................................... بَاب: َما قايَم يفا أَو َكلا ال منش 
 245 ................................................................................. باب -48
 241 ............................................................... َأقا ال بَيغ َتةا بَاب: َمو تا ال َفج   -49
د  -55 َ  اهللن َعني هنَما بَاب: َما َجاَء يفا قَير ا الَنخا ٍر َوعنَمَر َر ا  241 .............................. َوَأ ا َبك 
َم َواتا بَاب: مَ  -51  242 ........................................................ ا يينني َهى مان  َستد األ 

 243 ................................................................................ كاَتاب البََكاقا 
 243 ...................................................................... بَاب: ونجنوبا البََكاقا  -1
 244 ..................................................................... باب: إامث ا َماناصا البََكاقا  -2
ََ باَكن بٍ  -3  245 ........................................................... بَاب: َما أنلدَه دََكا نهن  َيَ ي 
ٍت طَيدتٍ بَاب:  -4  245 ............................................................الَرَدَقةا مان  َكس 
 245 ................................................................... بَاب: الَرَدَقةا قَيب َم الَرلد  -5
قد َم رٍَق  -6  246 .......................................... َوال َق ايما مان  الَرَدَقةا  بَاب: ا َيقنوا الَناَر َوَلو  باشا
ينا  -7 ينا الَريا  247 ...................................................... بَاب: َ ه ما يَبَدَقةا الَشيا
 248 .................................................... َو َك يَيع َ حلن بَاب: إاَذا َ َرَدَا َعَ ى َت ا  َو ن  -8
عنرن  -9  248 ....................................................بَاب: إاَذا َ َرَدَا َعَ ى اب ناها َو نَو َك َيش 
ها بَاب: َمن  أََمَر َتالاَمهن باالَرَدَقةا  -15  248 ...........................................   وملَ  يينَناوال  بانَيف سا
را تاىًن  -11  249 ........................................................ بَاب: َك يَبَدَقَة إاَك َعن  َظه 
رايةا َعَ ى الَرَدَقةا  -12  249 ............................................... َوالَشَفاَعةا  ايَهابَاب: الَتي 
َت َاعَ  -13  249 ............................................................. بَاب: الَرَدَقةا  ايَما اس 
َ حلَ  -14 َ َأس   255 ...................................................... بَاب: َمن  َ َرَدَا يفا الشدر كا مثن
دٍ  -15 باها َتيي َر منف سا َالا ا إاَذا َ َرَدَا باَأم را يَبا ا را اخل   255 ...................................... بَاب: َأج 
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 255 ...................................... اآلية أَع َ ى َوا َيَقى َ َأَما َمن  بَاب: قَيو لا الَ ها  عان:  -16
يما َوال منَتَردداا  -17  255 ........................................................... بَاب: َمَثمن ال َب ا
 251 ............................... ملَ  جيَاد   َي  يَيع َمم  باال َمع رنوما بَاب: َعَ ى كنمد منس  احٍل يَبَدَقةل  َ َمن   -18
رن َكحل  يينع َ ى مان  البََكاقا َوالَرَدَقةا  َوَمن  أَع َ ى َشاقً  -19  251 .................................. بَاب: َقد 
 251 ................................................................. بَاب: ال َعر ضا يفا البََكاقا  -25
َ جمن َتماصٍ  -21 َ منف رَتٍا َوَك يينَفَران بَي    252 ............................................ بَاب: َك جين َمصن بَي  
نَيهنَما باالَسوايَةا  بَاب: -22 ا  َإانَيهنَما يَيتَيرَاَجَعانا بَييي   252 ................................. َما َكاَن مان  َت ايَ   
باما  -23  252 ....................................................................... بَاب: دََكاقا اإل ا
 252 .................................... َمن  بَيَ َغت  عان َدهن يَبَدَقةن بان تا َحَاٍض َولَي َست  عان َدهن  بَاب: -24
 253 ....................................................................... بَاب: دََكاقا ال َغَنحلا  -25
َل  إاَك َما َشاَء ال منَرددان بَاب: َك  ينؤ َتين يفا  -26  254 ..............  الَرَدَقةا َ راَمةل  َوَك َذاتن َعَواٍر  َوَك  َيي 
َوالا الَناسا يفا الَرَدَقةا  -27  254 ..............................................بَاب: َك  ينؤ َتين َكرَاإاحلن أَم 
َقَارابا  -28  254 .............................................................. بَاب: البََكاقا َعَ ى األ 
ها يَبَدَقةل  -29 ََ َعَ ى ال منس  احلا يفا  َيَرسا  255 ................................................. بَاب: لَي 
 255 ............................................................. بَاب: الَرَدَقةا َعَ ى ال َيَتاَمى -35
را  -31 ج  َيي َتا ا يفا احلَ   256 ................................................. بَاب: البََكاقا َعَ ى الَبو  ا َواأل 
  ............................... 257َويفا الردقَابا َوال َغاراماَ  َويفا َسبايما الَ ها بَاب: قَيو لا الَ ها  عان:  -32
أََلةا  -33 تاع َفاما َعن  ال َمس  س   257 .......................................................... بَاب: اكا
34-  ٍَ رَاما نَيف  أََلٍة َوَك إاش   258 ................................. بَاب: َمن  أَع  َاهن الَ هن شيًئا مان  َتري ا َمس 
 258 ............................................................. بَاب: َمن  َسَأَل النَاَس َ َكثي رًا -35
َا ًابَاب: قَيو لا الَ ها َعب َوجم:  -36 أَلنوَن الَناَس إاحل   259 ............................ وََكحل  ال غاىَن   َك َيس 
 259 ..................................................................... بَاب: َتر صا الَثَمرا  -37
َاراه -38 َقى مان  َماءا الَسَماءا َوباال َماءا اع  را  ايَما ينس   265 .................................... بَاب: ال عنش 
ما  -39 رَا ا الَن   را عان َد يبا يا يَبَدَقةا الَتم   265 ................................................. بَاب: َأت 
رَتاه الَرجنمن يَبَدقَيَتهن  -45  261 ........................................................ بَاب: َ م  َيش 
د  -41   ................................................. 261بَاب: الَرَدَقةا َعَ ى َمَوايا أَد َوا ا الَنخا
 261 ............................................................... بَاب: إاَذا َتََوَلت  الَرَدقَةن  -42
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َت ناَياءا َو ينَرَل يفا ال فنَقرَاءا َ ي جن َكاننوا -43 يا الَرَدَقةا مان  األ   261 .................................. بَاب: َأت 
تا الَرَدَقةا  -44 َما ا َولنَعاإاها لاَرا ا  261 ...............................................بَاب: يَبَلقا اإل ا
را  -45 رَ ن مان  ال َبي  َت    262 ............................................................ بَاب: َما ينس 
َن  -46  262 ................................................................. بَاب: يفا الردَكادا اخل نمن
َهابَاب: قَيو لا الَ ها  عان:  -47 َما ا   َوال َعاما اَ  َعَ يي  قاَ  َمَص اإل ا  262 ...................... َوحمنَاَسَبةا ال منَردد
َما ا إاباَم الَرَدَقةا باَيداها  -48 حلا اإل ا  262 ...................................................... بَاب: َوس 
 263 ............................................................... بَاب:  َير ضا يَبَدَقةا ال فا  را  -49
 263 ................................................................ بَاب: الَرَدَقةا قَيب َم ال عايدا  -55
 263 .................................................. بَاب: يَبَدَقةا ال فا  را َعَ ى الَرغاريا َوال َكباريا  -51

جد كاَتاب   264 ................................................................................. احلَ 
جد َوَ ه  اها  -1  264 ................................................................ بَاب: ونجنوبا احلَ 
َهدنوا َمَنا اَص َ نحل  يَأ  نوَك راَجاًك َوَعَ ى كنمد َ اماٍر يَ بَاب: قَيو لا الَ ها  عان:  -2   264أ  اَ  مان  كنمد َ ج  َعمايٍق لاَيش 
جد َعَ ى الَر  ما  -3  264 ................................................................... بَاب: احلَ 
 264 ................................................................. جد ال َمبي رنورا بَاب: َ ه ما احل َ  -4
َرقا  -5 ما َمَكَة لا  َيجد َوال عنم   265 ........................................................ بَاب: منَهمد أَ  
 265 ................................................................................... باب -6
د  -7  265 ................................................... َعَ ى طَرايقا الَشَجَرقا  بَاب: تنرنو ا الَنخا
د  -8  265 ................................................... «ال َعقايقن َواٍل منَباَركل »: بَاب: قَيو لا الَنخا
َ نواا َثَلَ  َمرَاٍت مان  الثيدَيابا  -9 ما اخل   266 ................................................ بَاب: َتس 
َن إاَذا أَرَاَل أَن  حين راَ  َويَيتَيَرَجَم َويََد ا  -15 رَا ا َوَما يَي  َب  266 ......................... نَ بَاب: ال ديتا عان َد اإل ا  
 266 ................................................................... بَاب: َمن  أََ َم منَ بدًدا -11
َفةا  -12 دا ذاه احل نَ يي  َللا عان َد َمس جا  267 ................................................... بَاب: اإل ا  
جد  -13 ر  اَداما يفا احلَ   267 ........................................................ بَاب: الر كنوبا َواكا
ندنرا  -14 َر لايَةا َواأل  را ن مان  الثيدَيابا َواأل  َن ال مني   267 .......................................... بَاب: َما يَي  َب
 268 ........................................................................... بَاب: التَي  باَيةا  -15
َللا  عان َد الر كنوبا َعَ ى الَدابَةا  -16 باريا  قَيب َم اإل ا   باينا َوالَتك  مايدا َوالَتس   268 ......................بَاب: الَتي 
َ ةا  -17 باَم ال قابي  تَيق  َللا منس   268 ........................................................... بَاب: اإل ا  
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 268 ........................................................ بَاب: التَي  باَيةا إاَذا احن ََدَر يفا ال َوالاه -18
د  -19 د   بَاب: َمن  أََ َم يفا َدَمنا الَنخا َللا الَنخا   ......................................... 269َكإا  
هنرل َمع  نوَماتل بَاب: قَيو لا الَ ها  عان:  -25 ج  َأش  جد قوله:  إن احلَ    ....................... 269يفا احلَ 
جد لاَمن  ملَ  َيكنن  َمَعهن َ د هل  -21 جد َوَ س  ا احلَ   275 ...................... بَاب: الَتَمت صا َوال قارَانا َواإل ا ي رَالا بااحلَ 
دا َرسنولا الَ ها  -22   ................................................... 271بَاب: الَتَمت صا َعَ ى َعه 
 271 ............................................................ بَاب: مان  أَي َن َ  رن ن مان  َمَكةَ  -23
َابَا -24 َيا ا  272 ............................................................... ب: َ ه ما َمَكَة َوبينني 
رَاإاَها -25  272 ................................................... بَاب:  َيو رايجا لنورا َمَكَة َوبَيي عاَها َوشا
د  -26  273 .............................................................. َمَكةَ   بَاب: نينبنولا الَنخا
َرَاَ  قاَياًما لا نَاسا بَاب: قَيو لا الَ ها  عان:  -27   ... 273َع ايحل  -إن قوله  - َجَعَم الَ هن ال َكع َبَة ال بَيي َت احل 
 274 ..................................................................... بَاب: َ د  ا ال َكع َبةا  -28
َولا  -29 َس  َجرا األ   274 ......................................................... بَاب: َما ذنكاَر يفا احلَ 
تنم   -35  274 ............................................................. ال َكع َبةَ بَاب: َمن  ملَ  يَد 
 274 ......................................................... بَاب: َمن  َكبَيَر يفا نَيَوا ا  ال َكع َبةا  -31
ءن الَرَمما  -32  274 ............................................................. بَاب: َكي َف َكاَن بَد 
َ  يَيق َد ن َمَكَة أََوَل َما يَ نومن َويَير منمن َثَلثًا -33 َولا  ا َس  َجرا األ  تاَل ا احلَ   275 ...................... بَاب: اس 
جد وَ  -34 رَقا بَاب: الَرَمما يفا احلَ   275 ............................................................ ال عنم 
َجنا  -35 نا باال ماي  تاَل ا الر ك   275 ........................................................... بَاب: اس 
َجرا  -36  276 .................................................................... بَاب:  َيق بايما احلَ 
َ َترَ َ  -37 ا مثن َعتَي   َ يَبَ ى رَك  َص إاَن بَيي تاها  مثن  276 . إاَن الَرَفا بَاب: َمن  طَاَم باال بَيي تا إاَذا َقداَ  َمَكَة قَيب َم أَن  يَير جا
 276 ............................................................... ب: ال َكَل ا يفا ال ََواما بَا -38
راكل  -39  277 ............................................. بَاب: َك َي نومن باال بَيي تا عنر يَانل َوَك حَينج  منش 
ََولا بَاب: َمن  ملَ  يَيق   -45 َص بَيع َد ال ََواما األ   277 ............ َرب  ال َكع َبَة وملَ  يَ نف  َ َن َ  رنَ  إاَن َعرَ ََة َويَير جا
َا د  -41 َقايَةا احل   277 ..................................................................... بَاب: سا
 278 .................................................................. بَاب: َما َجاَء يفا َدم َب َ  -42
 278 ......................................... بَاب: ونجنوبا الَرَفا َوال َمر َوقا َوجنعاَم مان  َشَعاإارا الَ ها  -43
َ الَرَفا َوال َمر َوقا  -44  278 ............................................... بَاب: َما َجاَء يفا الَسع  ا بَي  
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َ ال -45 َ َهيييا إاَك ال َيييَواَم باال بَيي يييتا  َوإاَذا َسيييَعى َع َيييى َتيييري ا ون نيييوٍء بيَييي   يييَ  كن َييياإاةن ال َمَناسا ييي  احل  َريييَفا بَييياب:  َيق ها
 279 ..................................................................................... َوال َمر َوقا 
َر يَيو َ  التَير وايَةا  -46  279 ....................................................... بَاب: أَي َن ينَر د  الظ ه 
 279 ................................................................... بَاب: يَبو  ا يَيو  ا َعرَ َةَ  -47
ريا باالَرَوا ا يَيو َ  َعَرَ ةَ  -48  285 .......................................................... بَاب: التَيه جا
 285 .................................................................... بَاب: ال ونقنوما باَعرَ َةَ  -49
 285 ............................................................ بَاب: الَسري ا إاَذا َلَ َص مان  َعرَ َةَ  -55
د  -51  281 ............................ باالَسكايَنةا عان َد اإل ا َاَ ةا َوإاَشارَ اها إالَي هاحل  باالَسو طا  بَاب: أَم را الَنخا
عنوَن َويينَقدد ن إاَذا َتاَب ال َقَمرن  -52  281 ...............بَاب: َمن  َقَدَ  َ َعَفَة أَ   اها باَ ي ٍم  َيَيقافنوَن باال منب َللاَفةا َويَد 
صٍ بَاب:  -53 َم  َر جبا  282 ........................................................... َمَن ينَر د  ال َفج 
َ صن مان  مَج صٍ  -54  282 ................................................................ بَاب: َمَن يند 
نا  -55  282 ..................................................................... بَاب: رنكنوبا ال بند 
َن َمَعهن  -56  283 .............................................................. بَاب: َمن  َساَا ال بند 
َر َ  -57 َ َأ   َفةا مثن َعَر َوقَيَ َد باياه احل نَ يي   283 ................................................ بَاب: َمن  َأش 
 283 .............................................................. بَاب: َمن  قَيَ َد ال َقَلإاَد باَيداها  -58
 284 ...................................................................... بَاب:  َيق  ايدا ال َغَنحلا  -59
نا بَاب: ا -65  284 ................................................................ ل َقَلإادا مان  ال عاه 
نا  -61  284 .................................................................... بَاب: اع اَللا لا  بند 
 284 ..........................................  أَم را انَ بَاب: َذب نا الَرجنما ال بَيَقَر َعن  ناَساإاها مان  َتري ا  -62
د  -63 را يفا َمن َيرا الَنخا  284 ......................................................  ااىًن  بَاب: الَني 
باما منَقَيَدقً  -64  284 .................................................................. بَاب: حَن را اإل ا
ها َشي ًئا -65 َد  بَارن مان  ا    285 .................................................... بَاب: َك يينع َ ى اعَ 
نا َوَما يَيَتَرَدان  -66  285 .................................................... بَاب: َما يَأ كنمن مان  ال بند 
َللا  -67 ريا عان َد اإل ا   َ  قا َوالتَيق را  285 ...................................................... بَاب: احل 
 286 ...................................................................... بَاب: َرم  ا اع اَمارا  -68
 286 ....................................................... بَاب: َرم  ا اع اَمارا مان  بَ  نا ال َوالاه -69
 286 ........................................................ بَاب: َرم  ا اع اَمارا باَسب صا َ َرَياتٍ  -75
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هامن بَاب: إا  -71 َ ةا َوينس  باَم ال قابي  تَيق  ا يَيقنو ن منس  َر َي   م   286 ....................................... َذا َرَمى اعَ 
 286 .................................................................... بَاب: َطَواما ال َوَلاعا  -72
 287 ................................................. ت  ال َمر أَقن بَيع َد َما أَ َاَ ت  بَاب: إاَذا َ ا َ  -73
 287 ...................................................................... بَاب: ال منَيَرتا  -74
 287 ...............................................بَاب: َمن  نَيَبَل باياه طنًود إاَذا َرَجَص مان  َمَكةَ  -75

 288 ............................................................................... كتاب العمرق
رَقا َوَ ه  اَها -1  288 ............................................................. بَاب: ونجنوبا ال عنم 
جد  -2  288 ............................................................... بَاب: َمن  اع َتَمَر قَيب َم احلَ 
   ............................................................... 288بَاب: َكحل  اع َتَمَر الَنخا   -3
رَقا التَين عايحلا  -4  289 ...................................................................... بَاب: عنم 
را الَنَرتا  -5 رَقا َعَ ى َقد  را ال عنم   289 ....................................................... بَاب: َأج 
 289 ................................................................. بَاب: َمَن حيَام  ال منع َتمارن  -6
َرقا أَو  ال َغب وا  -7 جد أَو  ال عنم   295 ......................................... بَاب: َما يَيقنولن إاَذا َرَجَص مان  احلَ 
َا د ال َقالاماَ   َوالَثَلثَةا َعَ ى الَدابَةا  -8 َبالا احل  تاق   295 .......................................... بَاب: اس 
 295 ...................................................................بَاب: الد تنولا باال َعشا د  -9
َ هن إاَذا بَيَ َ  ال َمدايَنةَ  -15  295 ..................................................... بَاب: َك َي  رنان أَ  
رََع نَاقَيَتهن إاَذا بَيَ َ  ال َمدايَنةَ  -11  295 .....................................................بَاب: َمن  َأس 

َابَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:    ............................................... 291َوأ  نوا ال بينينوَت مان  أَبي َواتا
 291 .......................................................... بَاب: الَسَفرن قا  َعةل مان  ال َعَيابا  -12

َررا   292 ............................................................................. كاتاب ال مني 
َر ال منع َتمارن  بَاب: -1  292 ................................................................. إاَذا أن  را
جد  -2 َرارا يفا احلَ   292 ................................................................. بَاب: اإل ا  
ر را  -3 َ  قا يفا احلَ  را قَيب َم احل   292 ......................................................... بَاب: الَني 
َتةا َمَساكا َ   أَو  يَبَدَقةٍ بَاب: قَيو لا الَ ها  عان:  -4  292 ................................ َو اَ  إاط َعا ن سا
يَةا نار   -5 ط َعا ن يفا ال فاد   293 ...................................................... فن يَباعٍ بَاب: اإل ا

 294 ..................................................................... كاَتاب َجبَاءا الَري دا َوحَن واها 
َللن  -1 كنوا   َيَف اَن احلَ  رامنوَن يَبي ًدا َ َهيا  294 ..................................... بَاب: إاَذا رََأد ال مني 
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َلَل يفا قَيت ما الَري دا  -2 را ن احلَ   295 ................................................ بَاب: َك ينعا ن ال مني 
را ن إاَن الَري دا لاَك    -3 رين ال مني  َللن  بَاب: َك ينشا  295 ....................................... َير  َاَلهن احلَ 
َبم   -4 ي ا َ ي ا ملَ  يَيق  شا َارًا َو    محا

را ا َدد لا  مني   295 ........................................... بَاب: إاَذا أَ  
را ن مان  الَدَوابد بَاب: َما يَيق تن  -5  295 ......................................................... من ال مني 
ََكةَ  -6  296 ................................................................. بَاب: َك حيَام  ال قاَتالن  ا
را ا  -7  296 ................................................................... بَاب: احل اَجاَمةا لا  مني 
را ا  -8  296 ..................................................................... بَاب:  َيب وايجا ال مني 
را ا  -9 ت تاَسالا لا  مني   296 .................................................................. بَاب: اكا

ا  را ا إاَذا ملَ  جيَادا النَيع َ    ا لا  مني  َا اخل نَف    297 .................................................... باب: لنب 
رَا ٍ  -15 ََر ا َوَمَكَة باَغري ا إا    297 ...................................................... بَاب: لنتنولا احل 
جد َوالن ينورا َعن  ال َميدتا  َوالَرجنمن حَينج  َعن  ال َمر أَقا  -11  297 ..................................... بَاب: احلَ 
َيانا  -12  297 .................................................................... بَاب: َ جد الردبي 
 297 ...................................................................... بَاب: َ جد الندَساءا  -13
َ  إاَن ال َكع َبةا  -14  298 ........................................................ بَاب: َمن  نََيَر ال َمش 

 299 ........................................................................ َكَتابن َ َهاإاما ال َمدايَنةا 
 299 ....................................................................... بَاب: َ َر ا ال َمدايَنةا  -1
 355 ..................................................... بَاب: َ ه ما ال َمدايَنةا  َوأَنَيَها  َين فا  النَاسَ  -2
 355 ...................................................................... بَاب: ال َمدايَنةن طَابَةل  -3
 355 .............................................................. بَاب: َمن  َرتاَت َعن  ال َمدايَنةا  -4
 351 ............................................................. رادن إاَن ال َمدايَنةا بَاب: اإل ان يَأ   -5
َم ال َمدايَنةا  -6  351 ............................................................ بَاب: إامث ا َمن  َكاَل أَ  
 351 ...................................................................... بَاب: آطَا ا ال َمدايَنةا  -7
تنمن الَدَجالن ال َمدايَنةَ  -8  351 ........................................................... بَاب: َك يَد 
ََبجَ  -9  352 ................................................................ بَاب: ال َمدايَنةن  َين فا  اخل 
 353 ................................................................................. بَاب -15
 353 ................................................................................. باب -11

 355 ............................................................................... كاَتاب الَرو  ا 



  

 (786) 

 355 ...................................................................... بَاب: َ ه ما الَرو  ا  -1
 355 ................................................................... بَاب: الرَيَانن لا َراإاما َ  -2
رن رمهان  َوَمن  رََأد كن  -3 ًعابَاب: َ م  يينَقالن رمهان أَو  َشه   356 ................................ َ هن َواسا
 356 ............................................ بَاب: َمن  ملَ  يَدَع  قَيو َل الب ورا َوال َعَمَم باها يفا الَرو  ا  -4
: إايد يبَ  -5  357 ...................................................... اإاحلل إاَذا شنتاحَل بَاب: َ م  يَيقنولن
ها ال عنب بَةَ  -6  357 .................................................. بَاب: الَرو  ا لاَمن  َتاَم َعَ ى نَيف سا
د  -7  357 .......................... «يي تنحل  ا  اَلَل َ رنومنوا  َوإاَذا َرأَيي تنمنوهن  َأَ   ارنواإاَذا َرأَ »: بَاب: قَيو لا الَنخا
رَا عايٍد َك يَيني قنَرانا  -8  358 .............................................................. بَاب: َشه 
د بَاب قَيو لا  -9 تنتن َوَك حَن سنتن »: الَنخا  358 ................................................ «َك َنك 
ا  -15  358 .............................................. بَاب: َك يَيتَيَقَد ن رمهان باَرو  ا يَيو ٍ  َوَك يَيو َم  
َ َة الردَيا ا الرََ جن إاَن ناَساإاكنحل  و لا الَ ها: بَاب: قيَ  -11 َم َلكنحل  لَيي   ... 358َما َكَتَت الَ هن َلكنحل  إن قوله:  أن ا
ييبَياب: قَيييو لا ال َييها:  -12 ييَربنوا َ ييَن يَيَتبَيييَ َ َلكن َ أَما ييوا وَكن نييوا َواش  ييرا مثن يين  ال َفج  ييَولا ما َس  َييي طا األ  يين  اخل  َبي ييَيةن ما َييي طن األ  حل  اخل 

  ........................................................................... 359الردَياَ  إاَن ال َي ما 
را  -13 َ الَسينورا َويَبَلقا ال َفج  را َكحل  بَي    359 ................................................ بَاب: َقد 
 359 ...................................................... بَاب: بَيرََكةا الَسينورا مان  َتري ا إاجَيابٍ  -14
 359 ............................................................ بَاب: إاَذا نَيَود باالنَيَهارا يَبو ًما -15
 315 .............................................................. بَاب: الَراإاحلا ينر بانن جنننًبا -16
َباَشرَقا لا َراإاحلا  -17  315 ................................................................. بَاب: ال من
ًيا بَاب: الَراإاحلا  -18  315 .................................................... إاَذا َأَكَم أَو  َشراَب نَاسا
ءل   َيتنرنددَا َعَ ي ها  َي  ينَكفدر   -19  315 ........................ بَاب: إاَذا َجاَمَص يفا رمهان  وملَ  َيكنن  لَهن َش  
ءا لا َراإاحلا  -25  311 .......................................................... بَاب: احل اَجاَمةا َوال َق  
 311 ......................................................... بَاب: الَرو  ا يفا الَسَفرا َواإل ا   َارا  -21
َ َسا َيرَ بَاب: إا  -22  311 ................................................. َذا يَباَ  أَيَاًما مان  رمهان مثن
 312 ................................................................................. بَاب -23
د  -24 َتَد ا بَاب قَيو لا الَنخا :لاَمن  ظن دَم َعَ ي ها َواش  َر  ََ مان  ال راد الَرو  ن يفا الَسَفرا »  حل   312 ............... «لَي 
د  -25  312 .......................... بَيع هنهنحل  بعًها يفا الَرو  ا َواإل ا   َارا  بَاب: ملَ  يَعات  َأيب َيابن الَنخا
 312 ............................................................. بَاب: َمن  َماَت َوَعَ ي ها يَبو  ل  -26
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َا  َيَيَسَر مان  ال َماءا أَو  َتري اها  -27  313 ................................................... بَاب: يينف  ارن  ا
يما اإل ا   َارا  -28  313 .................................................................. بَاب:  َيع جا
َن  -29 َ طََ َعت  الَشم   313 .............................................. بَاب: إاَذا أَ   ََر يفا رمهان مثن
َيانا بَاب: يَبو  ا ا -35  313 .................................................................... لردبي 
 313 ......................................................................... بَاب: ال وايَبالا  -31
ثَيَر ال وايَبالَ  -32  314 ........................................................ بَاب: التَين كايما لاَمن  َأك 
َ َق لَهن  -33 يها لايينف  اَر يفا الَتَ و عا  وملَ  يَيَر َعَ ي ها َقَهاًء إاَذا َكاَن أَو   314 ............... بَاب: َمن  أَق َسحَل َعَ ى َأتا
 314 ..................................................................... بَاب: يَبو  ا َشع َبانَ  -34
د  -35  315 ................................................. َوإا   َاراها  بَاب: َما يني َكرن مان  يَبو  ا الَنخا
حلا يفا الَرو  ا  -36  315 ............................................................. بَاب: َ قد اع اس 
ما يفا الَرو  ا  -37   َ  315 ............................................................. بَاب: َ قد األ 
 316 ..................................................... بَاب: َمن  دَاَر قَيو ًما  َيَ حل  يينف  ار  عان َد نحل   -38
را  -39 را الَشه   316 ............................................................ بَاب: الَرو  ا مان  آتا
 316 ................................................................. بَاب: يَبو  ا يَيو  ا اع نمنَعةا  -45
َيَا ا بَاب: َ م  َ نص  شي -41  317 ......................................................... ًئا مان  األ 
رايقا  -42 َيا ا أَيَا ا الَتش   317 ................................................................ بَاب: يبا
َيا ا يَيو  ا َعاشنورَاءَ  -43  317 ............................................................... بَاب: يبا

 318 ........................................................................ كاَتاب يَبَلقا التَيرَاواينا 
 318 ............................................................... بَاب: َ ه ما َمن  قَاَ  رمهان -1

را كاَتاب َ ه   َ ةا ال َقد   319 ....................................................................... ما لَيي 
را  -1 ََواتا را يفا الَسب صا األ  َ ةا ال َقد   319 .................................................. بَاب: ال تاَماسا لَيي 
َ ةا ال قَ  -2 را بَاب: َتَرده لَيي  ََواتا را األ  را يفا ال وا  را مان  ال َعش   319 ........................................... د 
را مان  رمهان -3 ََواتا را األ   319 .................................................. بَاب: ال َعَمما يفا ال َعش 

ع تاكَ   321 ........................................................................... اما كاَتاب اكا
دا كن دَها -1 ع تاَكاما يفا ال َمَساجا را  َواكا ََواتا را األ  ع تاَكاما يفا ال َعش   321 ............................ بَاب: اكا
تنمن  -2 َاَجةٍ بَاب: َك يَد   321 .......................................................... ال بَيي َت إاَك حلا
ع تاَكاما لَي ًل  -3  321 .................................................................... بَاب: اكا
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 321 ................................................................... بَاب: اع تاَكاما الندَساءا  -4
دا  -5 ها إاَن بَابا ال َمس جا  321 ....................................... بَاب: َ م  َ  رن ن ال منع َتكافن حلاََواإاجا
َو َسطا مان  رمهان -6 را األ  ع تاَكاما يفا ال َعش   322 ............................................. بَاب: اكا

 323 ............................................................................... كاَتاب ال بينينوعا 
َر ضا َوابي تيَ بَاب: َما َجاَء يفا قَييو لا ال َيها َعيَب َوَجيَم:  -1 يرنوا يفا األ  يَيت  الَريَلقن  َاني َتشا يما ال َيها  َيإاَذا قنها  غنيوا ماين  َ ه 

 323 ............................................................................. إن آتر السورق
نَيهنَما منَشبَيَهاتل  -2 رَا ن بَي دل َوبَييي  َللن بَي دل َواحلَ   324 ............................................ بَاب: احلَ 
ريا ال منَشبَيَهاتا  -3  324 ................................................................. بَاب:  َيف سا
 324 ............................................. بَاب: َمن  ملَ  يَيَر ال َوَساواَس َوحَن َوَ ا مان  الش بينَهاتا  -4
 325 .................................................. َبالا مان  َ ي جن َكَسَت ال َمالَ بَاب: َمن  ملَ  يين  -5
ه -6  325 ............................................................... بَاب: التدَجاَرقا يفا ال بَيبد َوَتري 
 325 ................................................................. بَاب: اخل نرنو ا يفا التدَجارَقا  -7
َط يفا الردد اا  -8  325 .......................................................... بَاب: َمن  َأَ َت ال َبس 
د  -9 رَاءا الَنخا يَئةا  بَاب: شا  326 ............................................................. باالَنسا
 326 ......................................................... بَاب: َكس تا الَرجنما َوَعَم اها باَيداها  -15
 326 ................ َفامٍ بَاب: الس هنوَلةا َوالَسَماَ ةا يفا الشدرَاءا َوال بَيي صا  َوَمن  طََ َت َ ق ا  َي  َي   نب هن يفا عَ  -11
رًا -12  326 .................................................................. بَاب: َمن  أَن ظََر منوسا
تنَما َوَنَرَيا -13  327 .................................................. بَاب: إاَذا بَيَ َ ال بَيييدَعانا وملَ  َيك 
را  -14  327 .............................................................. بَاب: بَيي صا اخل ا  طا مان  الَتم 
 327 .......................................................................بَاب: منوكاما الردبَا -15
  ........................ 327َ  َيقن الَ هن الردبَا َويينر  ا الَرَدقَاتا َوالَ هن كَ حينات  كنَم َكَفاٍر أَثايحلٍ بَاب:  -16
َدالا  -17 ا َواحلَ  را ال َق    327 ............................................................... بَاب: ذاك 
ََياطا  -18 را اخل   328 ..................................................................... بَاب: ذاك 
َمريا  -19 رَاءا الَدَوابد َواحلَ   328 ............................................................. بَاب: شا
رَاءا ا -25 َربا بَاب: شا َج  باما ا  ايحلا أَو  األ   329 ....................................................... إل ا
َجا ا  -21 را احلَ   329 ..................................................................... بَاب: ذاك 
رَهن لنب سنهن لا ردجَ  -22  335 ............................................. الا َوالندَساءا بَاب: التدَجاَرقا  ايَما ينك 
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َبهن بَيع َد ال بَيي صا  َيَقد  َوَجَت ال بَيي صن  َا يَبا ا  335 ........................................ باب: إاَذا َتيَيَر َأَ دنإن
تيَ  -23 يتَيَرد َعب يدً بَاب: إاَذا اش  يرَتاه أَو  اش  ا َرد شيًئا  َيَوَ َت مان  َساَعتاها قَيب يَم َأن  يَيتَيَفرَقَيا وملَ  يينن كاير  ال بَياإاصن َع َيى ال منش 

 335 ..................................................................................... َ َأع تَيَقهن 
َرهن مان  اخل اَداعا يفا ال بيَ  -24  331 ........................................................ ي صا بَاب: َما ينك 
َوااا  -25 َس   331 ............................................................... بَاب: َما ذنكاَر يفا األ 
 332 ......................................................... بَاب: َكرَا اَيةا الَسَ تا يفا الس واا  -26
 332 ........................................................ بَاب: ال َكي ما َعَ ى ال َباإاصا َوال منع  ا  -27
َتَيت  مان  ال َكي ما  -28  333 ............................................................ بَاب: َما ينس 
د  -29  333 ........................................................ َومندد احل بَاب: بَيرََكةا يَباعا الَنخا
رَقا  -35  333 .....................................................بَاب: َما يني َكرن يفا بَيي صا ال ََعا ا َواحل نك 
يها  َ َن يَأ َذَن َلهن أَو  يَيتي رنكَ بَ  -31 يها  َوَك َيسنو ن َعَ ى َسو  ا َأتا  334 ................ اب: َك يَبايصن َعَ ى بَيي صا َأتا
 334 ..................................................................... بَاب: بَيي صا ال منبَايََدقا  -32
َبَيَ ةا  -33  334 ............................................................ بَاب: بَيي صا ال َغَررا َوَ َبما احل 
 334 ......................................... بَاب: إان  َشاَء َرَل ال منَررَاَق َويفا َ   َبتاَها يَباعل مان  َم رٍ  -34
 335 ...................................................................بَاب: بَيي صا ال َعب دا البَايا  -35
ٍر  َوَ م  ينعايننهن أَو  يَين َرينهن  -36 رل لاَباٍل باَغري ا َأج   335 ................................ بَاب: َ م  يَبايصن َ ا ا
َبانا  -37  335 ........................................................... بَاب: النَيه  ا َعن   َيَ قد  الر ك 
 335 ................................................ بَاب: بَيي صا البَبايتا باالبَبايتا َوال ََعا ا باال ََعا ا  -38
 336 ............................................................... بَاب: بَيي صا الَشعاريا باالَشعاريا  -39
 336 ..............................................................بَاب: بَيي صا الَيَ تا باالَيَ تا  -45
 336 ................................................................ ي صا ال فاَهةا باال فاَهةا بَاب: بيَ  -41
يَنارا َنَساءً  -42 يَنارا باالدد  336 .......................................................... بَاب: بَيي صا الدد
يَئةً بَاب: بَيي صا ال َورااا باالَيَ تا نَ  -43  337 .......................................................... سا
را باالثََمرا  َوبَيي صن البَبايتا باال َكر  ا  َوبَيي صن ال َعرَايَا -44  337 ................... بَاب: بَيي صا ال منبَابَيَنةا  َو اَ  بَيي صن الَتم 
ما باالَيَ تا أَو  ال فاَهةا  -45  337 ...................................... بَاب: بَيي صا الثََمرا َعَ ى رنءنوسا الَن  
 338 .................................................. بَاب: بَيي صا الثدَمارا قَيب َم َأن  يَيب دنَو يَبَل نَها -46
َ َأيَبابَيت هن َعاَ ةل  َيهنَو مان  ال َباإاصا  -47  338 ................... بَاب: إاَذا بَاَع الثدَماَر قَيب َم أَن  يَيب دنَو يَبَل نَها  مثن
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ٍر َتري ٍ مان هن بَاب: إاَذا أَرَاَل بَيي َص َم ٍر باتَ  -48  339 ...................................................... م 
 339 ................................................................... بَاب: بَيي صا ال منَ اَ رَقا  -49
َم َرارا َع َيى َميا يَيتَيَعياَر نوَن  -55 َر األ  َرد أَم  يَيالا َوال يَود نا  َوسنيَنناهاحل  بَاب: َمن  َأج  َجياَرقا َوال ماك  ينَيهنحل : يفا ال بينينيوعا َواإل ا بَييي 

هنورَقا  باهاحل  ال َمش   345 ............................................................... َعَ ى ناَيا ااحل  َوَمَيا ا
 345 ........................................................... بَاب: بَيي صا الَشراي ا مان  َشرايكاها  -51
َبتاها َوعات قاها  -52 د َو ا َر  ا رَاءا ال َمم  نوكا مان  احل   345 .............................................. بَاب: شا
 341 ...................................................................... بَاب: قَيت ما اخلنبير -53
َرهن مان  َذلا َ  -54 ََ  ايَها رنو ل  َوَما ينك   341 ................................. بَاب: بَيي صا الَتَراوايرا اَليتا لَي 
 342 .................................................................. بَاب: إامث ا َمن  بَاَع  نر ا -55
َنا ا  -56 َيب   342 .............................................................. بَاب: بَيي صا ال َمي َتةا َواأل 
 342 ...................................................................... بَاب: مَثَنا ال َك  تا  -57

 343 ............................................................................... كاَتاب الَسَ حلا 
 343 ............................................................... بَاب: الَسَ حلا يفا َكي ٍم َمع  نو ٍ  -1
 343 ............................................................... بَاب: الَسَ حلا يفا َود ٍن َمع  نو ٍ  -2
ََ عان َدهن َأيب مل  -3  343 ...................................................... بَاب: الَسَ حل إاَن َمن  لَي 

َعةا   344 .............................................................................. كاَتاب الش ف 
باَها قَيب َم البَيي صا بَاب: َعر ضا الش   -1 َعةا َعَ ى يَبا ا  344 ............................................... ف 
 344 .................................................................. بَاب: َأه  اع اَوارا أَقي َربن  -2

َجارَقا   345 .............................................................................. كاَتاب اإل ا
تائ َجارن الَرجنما الَرالانا  -1  345 ............................................................ بَاب: اس 
 345 ............................................................. بَاب: َرع  ا ال َغَنحلا َعَ ى قَيرَارايطَ  -2
َجارَقا مان  ال َعر را إاَن ال َي ما  -3  345 ........................................................ بَاب: اإل ا
رن  َيبَاَل  أَو  َمن  َعماَم يفا َمالا تَ  -4 َتأ جا رَهن   َيَعماَم  ايها ال منس  ريًا  َيتَيَرَك َأج  َتأ َجَر َأجا تَيف َهمَ بَاب: َمن  اس   346 ري اها  َاس 
َياءا ال َعَربا باَفاتاَةا ال كاَتابا  -5  347 ................................... بَاب: َما يينع َ ى يفا الر قي َيةا َعَ ى َأ  
ما بَاب: َعس   -6  348 ..................................................................... تا ال َفي 

َواَكتا   349 ............................................................................ كاَتاب احلَ 
َواَلةا  -1 صن يفا احلَ  َواَلةا َوَ م  يَير جا  349 ......................................................... بَاب: احلَ 
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 349 ................................................. بَاب: إان  َأَ اَل َلي َن ال َميدتا َعَ ى َرجنٍم َجادَ  -2
يبَيهنحل  بَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -3 َاننكنحل  َ د نو نحل  َنرا   ............................. 349َواَليايَن َعاَقَدت  أَ  
صَ  -4 ََ َلهن أَن  يَير جا  355 ........................................... بَاب: َمن  َ َكَفَم َعن  َميدٍت َليي ًنا  َيَ ي 

 351 ............................................................................... كاَتاب ال وََكالَةا 
َمةا َوَتري اَ ا -1  351 ............................................. بَاب: وََكاَلةن الَشراي ا الَشرايَ  يفا ال قاس 
َ َن َما َ َامن َعَ ي ها ال َفَسالَ  بَاب: إاَذا أَب َرَر الرَاعا  أَو  ال وَكايمن َشاًق َمنوتن  أَو  شيًئا -2  351 . يَيف سندن  َذَبَن أَو َأيب 
 351 ............................................................. بَاب: ال وََكاَلةا يفا َقَهاءا الد ينونا  -3
 352 .............................................. ا َوَ َت شيًئا لاوَكايٍم أَو  َشفايصا قَيو ٍ  َجادَ بَاب: إاذَ  -4
 352 َجادَ  منَسم ىبَاب: إاَذا وََكَم رجًل   َيتَيَرَك ال وَكايمن شيًئا َ َأَجاَدهن ال منوَكدمن  َيهنَو َجاإابل  َوإان  أَقي َرَ هن إاَن َأَجٍم  -5
ًدا  َيبَييي عنهن َمر لنولل  -6  353 ............................................... بَاب: إاَذا بَاَع ال وَكايمن شيًئا  َاسا
 354 .................................................................. بَاب: ال وََكاَلةا يفا احل ندنولا  -7

 355 .............................................................................. كاَتاب ال منبَاَرَعةا 
 355 ..................................................... بَاب: َ ه ما الَبر عا َوال َغر سا إاَذا أنكاَم مان هن  -1
َر باها  -2 دد اَلياه أنما تاَغالا بادَلةا الَبر عا  أَو  جمنَاَوَدقا احلَ  ش   355 ..................... بَاب: َما حينََيرن مان  َعَواقاتا اكا
 355 ............................................................... بَاب: اق تاَناءا ال َك  تا لا  َير  ا  -3
رَاثَةا  -4 تاع َمالا ال بَيَقرا لا  يا  355 .............................................................. بَاب: اس 
راكن ا يفا الثَ  -5 ما َوَتري اها َو نش  فا ا َمئنونََة الَن    356 .................................... َمرا بَاب: إاَذا قَاَل: اك 
 356 ................................................................................... بَاب -6
 356 .............................................................. بَاب: ال منبَاَرَعةا باالَش  را َوحَن واها  -7
 357 ................................................................................... بَاب -8
د  -9 َرَا ا َومنبَاَرَعتاهاحل  َومنَعاَمَ تاهاحل   بَاب: أَو قَاما َأيب َيابا الَنخا  357 ........................... َوأَر ضا اخل 
َيا أَر ً ا َمَوا ًابَ  -15  357 ............................................................... اب: َمن  َأ  
ي -11 : أنقار َك َما أَقَيَرَك الَ هن  وملَ  يَي كنر  َأَجًل َمع  نوًما  َيهنَما َعَ ى  َيرَا ا َر ضا  357 .......هاَمابَاب: إاَذا قَاَل َرب  األ 
د  -12  358 .................. يينَواسا  بَيع هنهنحل  بعًها يفا البدرَاَعةا َوالثََمَرقا  بَاب: َما َكاَن مان  َأيب َيابا الَنخا
 359 ................................................................................. باب -13

َساقاق
ن
 365 .............................................................................. كاَتاب ال

َر َمق سنو ٍ  -1 يََتهن َجاإاَبًق َمق سنوًما َكاَن أَو  َتيي  َبَتهن َوَويبا  365 .................... بَاب: َمن  رََأد يَبَدَقَة ال َماءا َو ا
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َت ال َماءا َأَ ق  باال َماءا َ َن يَير َود -2  365 ......................................بَاب: َمن  قَاَل إاَن يَبا ا
 361 ...................................................... بَاب: اخل نرنوَمةا يفا ال بائ را َوال َقَهاءا  ايَها -3
 361 .................................................... بَاب: إامث ا َمن  َمَنَص اب َن الَسبايما مان  ال َماءا  -4

را األَني َهارا   361 ......................................................................... باب: َسك 
 362 .................................................................. بَاب: َ ه ما َسق  ا ال َماءا  -5
َاإاها  -6 و ضا أَوا ال قار بَةا َأَ ق   ا َت احلَ   362 ....................................... بَاب: َمن  رََأد أََن يَبا ا
َى إاَك لاَ ها َولاَرسنولاها  -7   ......................................................... 363بَاب: َك محا
َني َهارا  -8  363 .................................................... بَاب: شنر با الَناسا َوالَدَوابد مان  األ 
َ تا َوال َكَ ا  -9  364 ................................................................ بَاب: بَيي صا احلَ 
 364 ......................................................................... بَاب: ال َق َاإاصا  -15
ر بل  -11  365 .................................... يفا َ اإاٍط أَو  يفا خَن مٍ  بَاب: الَرجنما َيكنونن لَهن َ َر؟ أَو  شا

تاق رَاضا  س  َا  كاَتاب يفا اكا را َوالتَيف  اي ج   366 ............................................ َوأََلاءا الد ينونا َواحلَ 
 366 .......................................... َتَي أَم َواَل النَاسا ينرايدن أََلاَءَ ا أَو  إا  َل َيَهابَاب: َمن  أَ  -1
 366 ........................................................................ بَاب: أََلاءا الَدي نا  -2
نا ال َقَهاءا  -3  366 ..................................................................... بَاب:  نس 
 367 .......................................................... بَاب: الَرَلقا َعَ ى َمن   َيَرَك َليي ًنا -4

ٍَ سا ال بَيي صا َوال َقر ضا َوال َولايعَ  َو َأَ ق  باها باب: إاَذا َوَجَد َماَلهن عان َد منف  ا  367 ............................. ةا  َيه 
 367 .......................................................... بَاب: َما يينني َهى َعن  إاَ اَعةا ال َمالا  -5

 368 ........................................................................... كاَتاب اخل نرنوَماتا 
َ ال منس  احلا َوال يَيهنولا  -1  368 .................................. بَاب: َما يني َكرن يفا اإل اش َ اصا َواخل نرنوَمةا بَي  
هاحل  يفا بَيع ةٍ  -2  369 ......................................................بَاب: َكَل ا اخل نرنو ا بَيع ها

 375 ............................................................................... كاَتاب ال  َق َةا 
بَيَرهن َرب  ال  َق َةا باال َعَلَمةا َلَ َص إالَي ها  -1  375 ............................................... بَاب: إاَذا َأت 
 375 ............................................................. بَاب: إاَذا َوَجَد َم رًَق يفا ال َرايقا  -2

َيةن َأَ ٍد باَغري ا إاذ نٍ   375 .......................................................... باب: كَ تن تَيَ تن َماشا
 371 .............................................................................. كاَتاب ال َمظَاملاا 

 371 ................................................................... بَاب: قاَراصا ال َمظَاملاا  -1
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  ........................................ 371الظَالاما َ  َأَك لَع َنةن الَ ها َعَ ىبَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -2
 371 .................................................. بَاب: َك َيظ  احلن ال منس  احلن ال منس  احَل َوَك ينس  امنهن  -3
 372 .........................................................  نوًمابَاب: أَعان  َأَتاَك ظَالاًما أَو  َمظ   -4
 372 ........................................................... بَاب: الظ   حلن ظن نَماتل يَيو َ  ال قاَياَمةا  -5
ن َمظ َ َمَتهن بَاب: َمن  َكاَنت  َلهن َمظ َ َمةل عان َد الَرجنما َ َيَ  َ  -6  372 .......................... َها َلهن  َ م  يينبَي د
َر ضا  -7  372 ........................................................ بَاب: إامث ا َمن  ظََ حَل شيًئا مان  األ 
َتَر شيًئا َجادَ  بَاب: إاَذا أَذاَن إان َسانل  -8  373 ...................................................... آلا
  ................................................. 373َو نَو أََلد  اخل اَرا ا بَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -9
 373 ................................................. طاٍم َو نَو يَيع َ منهن بَاب: إامث ا َمن  َتايَبحَل يفا بَا -15
 373 ............................................... بَاب: قاَراصا ال َمظ  نو ا إاَذا َوَجَد َماَل ظَالاماها  -11
َداراها بَاب: َك َ  َنصن َجارل َجاَرهن  -12  373 .......................................... أَن  يَيغ راَد َتَشَبهن يفا جا
 374 .................................... بَاب: أَ  ناَيةا الد ورا َواع ن نوسا  ايَها َواع ن نوسا َعَ ى الر عنَداتا  -13
يَتاءا  -14 تَيَ فنوا يفا ال َرايقا ال ما  374 ...................................................... بَاب: إاَذا ات 
باها  -15 َ  باَغري ا إاذ نا يَبا ا  374 ........................................................... بَاب: الني ه 
 374 ................................................................ َم لنوَن َمالاها بَاب: َمن  قَا َ  -16
َعًة أَو  شيًئا لاَغري اها  -17  375 ....................................................... بَاب: إاَذا َكَسَر َقر 

 376 ............................................................................... كاَتاب الَشراَكةا 
دا َوال عنرنوضا  -1  376 ....................................................بَاب: الَشراَكةا يفا ال ََعا ا َوالنَيه 
َمةا ال َغَنحلا  -2  376 ....................................................................... بَاب: قاس 
لٍ  -3 َ الش رََكاءا باقايَمةا َعد  َياءا بَي   َش   377 ................................................ بَاب:  َيق واميا األ 
تاَها ا  ايها  -4 س  َمةا  َواكا  377 .................................................. بَاب: َ م  يينق رَعن يفا ال قاس 
 378 ............................................................. بَاب: الَشراَكةا يفا ال ََعا ا َوَتري اها  -5

َهرا  نا يفا احلَ   379 ....................................................................... كاَتاب الَر  
نن َمر   -1  379 .............................................................. كنوبل َوحَم  نوبل بَاب: الَر  
تَيَ َف الرَا انن َوال منر  َانن َوحَن ونهن   َال بَيييدَنةن َعَ ى ال منَدعا  َوال َيما ن َعَ ى ال منَدَعى  -2  379 ......... َعَ ي ها بَاب: إاَذا ات 

 385 ................................................................................ كاَتاب ال عات قا 
 385 .................................................................... بَاب: يفا ال عات قا َوَ ه  اها  -1
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 385 ................................................................  بَاب: َأه  الردقَابا أَ  َهمن  -2
َ الش رََكاءا  -3 ا  أَو  أََمًة بَي   َ اثي نَي    385 ..........................................بَاب: إاَذا أَع َتَق َعب ًدا بَي  
َيانا يفا  -4 ها الَ ها  بَاب: اخلَ  َأ َوالندس   381 ........................ ال َعَتاَقةا َوالَ َلاا َوحَن واها  َوَك َعَتاَقَة إاَك لاَوج 
َهالا يفا ال عات قا  -5  381 ............................ بَاب: إاَذا قَاَل َرجنمل لاَعب داها:  نَو لاَ ها َونَيَود ال عات َق  َواإل اش 

َبتاها   381 ....................................................................... باب: بَيي صا ال َوَكءا َو ا
راكا  -6  382 ...................................................................... بَاب: عات قا ال منش 
 382 ....................... بَاب: َمن  َمَ َ  مان  ال َعَربا رَقايًقا   َيَوَ َت َوبَاَع َوَجاَمَص َوَ َدد َوَسَ  الي رديَةَ  -7
 382 ...................................... بَاب: َكرَا اَيةا الَت َاونلا َعَ ى الرَقايقا  َوقَيو لاها َعب داه أَو  أََميتا  -8
 383 ...................................................... بَاب: إاَذا أََ ى أَ دَكنحل  َتالامنهن باَ َعاماها  -9
هَ  -15 َتنات  ال َوج   383 ................................................... بَاب: إاَذا َ َرَب ال َعب َد  َي  َيج 

 384 ............................................................................. كتاب الكا ت
ََ يفا كاَتابا الَ ها  -1 تَيَرَط َشر طًا لَي   384 ..................... بَاب: َما جَينودن مان  شنرنوطا ال منَكاَ تا  َوَمن  اش 

َها رايةا َعَ يي   385 .......................................................... كاَتاب ا  اَبةا َوَ ه  اَها َوالَتي 
 385 ........................................................................ باب:  هم ا بة -1
 385 .................................................................... بَاب: ال َق ايما مان  ا  اَبةا  -2
 385 ................................................................. بَاب: قَيبنولا َ دايَةا الَري دا  -3
َدايَةا  -4  386 ....................................................................... بَاب: قَيبنولا ا  
باها َوَتََرد بَيع َة ناَساإاها لنوَن بَيع ةٍ  -5 َدد إاَن يَبا ا  386 .................................. بَاب: َمن  أَ  
َدايَةا  -6  387 ................................................................ بَاب: َما َك يينَرل  مان  ا  
 387 .................................................................. بَاب: ال منَكاَ أَقا يفا ا  اَبةا  -7
َهالا يفا ا  اَبةا  -8  387 ................................................................... بَاب: اإل اش 
َها -9 م رَأَ اها َوال َمر أَقا لاَبو جا َبةا الَرجنما كا  388 .................................................... بَاب:  ا
َها َوعات قاَها -15  388 ..................................................... بَاب:  اَبةا ال َمر أَقا لاَغري ا َدو جا
 388 ........................................................ بَاب: َكي َف يينق َبةن ال َعب دن َوال َمَتاعن  -11
رَهن لنب سنَها -12  389 ............................................................. بَاب: َ دايَةا َما ينك 
راكا َ بَاب: قيَ  -13 َدايَةا مان  ال منش   389 ......................................................... بنولا ا  
راكا َ  -14 َدايَةا لا  منش   395 ................................................................. بَاب: ا  
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 395 ................................................................................. باب -15
َرد َوالر قي َ   -16  395 .......................................................... بَاب: َما قايَم يفا ال عنم 
تاَعارَقا لا  َعرنوسا عان َد ال باَناءا  -17 س   395 ....................................................... بَاب: اكا
 391 ....................................................................بَاب: َ ه ما ال َمنايَيةا  -18

 392 ............................................................................ كاَتاب الَشَهاَلاتا 
َهدن َعَ ى َشَهاَلقا َجو ٍر إاَذا  -1 هادَ باب: َك َيش   392 ................................................. أنش 
 392 ............................................................. باب: َما قايَم يفا َشَهاَلقا الب ورا  -2
َع َمى -3  392 .................................................................... باب: َشَهاَلقا األ 
هاَن بَيع ًها -4  393 ........................................................ باب:  َيع دايما الندَساءا بَيع ها
 397 ............................................................ باب: إاَذا دََكى َرجنمل رجًل َكَفاهن  -5
َيانا َوَشَهاَل ااحل   -6  397 ............................................................ باب: بين نو ا الردبي 
 398 ............................................................ باب: إاَذا َ َسارََع قَيو  ل يفا ال َيما ا  -7
َ فن  -8 َتي   398 .................................................................. باب: َكي َف ينس 

 399 ............................................................................... كاَتاب الر   نا 
َ النَاسا  -1 ََ ال َكاذابن اَلياه ينر  انن بَي    399 ................................................ بَاب: لَي 
َياباها: اذ َ بنوا باَنا ننر  انن  -2 َيب  َما ا ألا  399 ............................................... بَاب: قَيو لا اإل ا

 399 .............................................. باب: إاَذا ايب  ََ ينوا َعَ ى يبن  نا َجو ٍر  َالر   نن َمر لنولل 
: َ َيا َما يَباحَلَ  نَلنن ب ن  نَلٍن  نَلنن ب ن  نَلٍن  َوإان  ملَ  يَين سنب هن إاَن قَبايَ تاها أَو   -3 َتتن  399 ..  َنَسباها باب: َكي َف ينك 
د  باب: قَيو لا  -4 َ  لا  َيَسنا ب نا َع ا    الَنخا ا » َعني هنَما: اهللن َر ا َ  اَئتَيي   اب  ا َ َيا َسيددل َوَلَعَم الَ َه َأن  ينر  اَن باها بَي  

ا   455 .................................................................................. «َعظايَمتَي  
َما ن با  -5 رين اإل ا  455 ........................................................... الر   نا باب: َ م  ينشا

 452 .............................................................................. كاَتاب الش رنوطا 
َدقا الندَكا ا  -1 را عان َد عنق   452 .................................................. باب: الش رنوطا يفا ال َمه 
 452 ....................................................... باب: الش رنوطا اَليتا َك تَام  يفا احل ندنولا  -2
تن َ  -3 َرج  ئ تن َأت  تَيَرَط يفا ال منبَاَرَعةا إاَذا شا  452 ............................................. باب: إاَذا اش 
ر با  وَكاَتابَةا الش رنوطا  -4 ما احلَ   453 ........................... باب: الش رنوطا يفا اع اَهالا  َوال منَراحَلَةا َمَص أَ  
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يَيي -5 َاطا َوالثي ني  ييرتا ش  يين  اكا اإَييةل إاَك بيياب: َمييا جَينييودن ما يينَيهنحل   َوإاَذا قَيياَل ما ييرَارا  َوالش ييرنوطا الَيييتا يَيتَيَعاَر ينَهييا النَيياسن بَييي  قي  ا يفا اإل ا
ا  َدًق أَو  ثان تَي    459 ............................................................................. َوا ا
 415 .............................................................................. كاَتاب ال َويَبايَا

 415 .......................................................................... باب: ال َويَبايَا -1
 415 ............................................................... باب: الَرَدَقةا عان َد ال َمو تا  -2
تنمن الندَساءن  -3 َقَارابا  باب: َ م  يَد   411 ................................................ َوال َوَلدن يفا األ 
يًدابَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن  -4 يني هنحل  رنش  تنحل  ما َيا قَيَم إن قوليه:  َوابي تَي نوا ال َيَتاَمى َ َن إاَذا بَيَ غنوا الندَكاَ   َإان  آَنس   ا

ن هن  يًبا َمف رنوً اما   .................................................................. 411أَو  َكثينَر َنرا
ييَ و َن بيياب: قَيييو لا ال َييها  َيَعيياَن:  -5 ييَواَل ال َيتَيياَمى ظن  ًمييا إاَ َييا يَييأ كن نوَن يفا بن نييو ااحل  نَييارًا َوَسَير  إاَن الَيييايَن يَييأ كن نوَن أَم 
  .................................................................................... 412ريًاَسعا 
 412 ................................................................. باب: نَيَفَقةا ال َقيدحلا لا  َوق فا  -6
ها ماث َم  -7 تَيَرَط لانَيف سا رًا أَوا اش   412 ............................ لاَكءا ال منس  اما َ باب: إاَذا َوَقَف أَر ً ا أَو  بائي 
 413 ................................................................ باب: قَيو لن الَ ها َعَب َوَجَم: -8

 414 ............................................................................... كاَتاب اع اَهالا 
 414 ................................................................ باب: َ ه ما اع اَهالا َوالسدرَيا  -1
ها َوَمالاها يفا َسبايما الَ ها  -2  414 ................................... باب: أَ  َهمن النَاسا منؤ مانل جمنَا ادل بانَيف سا
 414 ....................................................... باب: َلَرَجاتا ال منَجا ادايَن يفا َسبايما  -3
ََنةا  -4 َوقا َوالَرو َ ةا يفا َسبايما الَ ها  َوقَابا قَيو سا َأَ داكنحل  مان  اع   415 ............................. باب: ال َغد 
َفتاهانَ  -5  415 ............................................................... باب: احل نورا ال عا ا َويبا
 416 ............................................................ باب: َمن  يينن َكتن يفا َسبايما الَ ها  -6
 416 ..................................................... باب: َمن  جين رَ ن يفا َسبايما الَ ها َعَب َوَجمَ  -7
 417 ................................................................... باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن: -8
 418 ............................................................ يَبالانل قَيب َم ال قاَتالا  بَاب: َعَممل  -9
حلل َتر بل  َيَقتَيَ هن  -15  418 ......................................................... باب: َمن  أَ َاهن َسه 
 418 ................................................ ها  اَ  ال عن  َياباب: َمن  قَاَ َم لاَتكنوَن َك اَمةن ال َ  -11
َر با َوال غنَبارا  -12 ما بَيع َد احل   419 ......................................................... باب: ال َغس 
َ ينس  ا  -13 تنمن ال منس  احَل مثن لن بَيع دن أو يينق َتمن باب: ال َكا ارا يَيق   419 ................................... حلن  َيينَسدد
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َتاَر ال َغب َو َعَ ى الَرو  ا  -14  425 ....................................................... باب: َمن  ات 
َود ا -15  425 ......................................................... ل َقت ما باب: الَشَهاَلقن َسب صل سا
ناَ  َتيي رن أنويا الَهَررا باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -16 َتواه ال َقاعادنوَن مان  ال منؤ ما لاها:  َك َيس  يًماإاَن قَيو  َتفنورًا َر ا

 ........................................................................................... 425 
رايةا َعَ ى ال قاَتالا  -17  425 ............................................................. باب: الَتي 
َن َداا  -18  421 ..................................................................... باب: َ ف را اخل 
رن َعن  ال َغب وا باب: َمن  َ َبسَ  -19  421 ........................................................ هن ال عني 
 421 ......................................................... باب: َ ه ما الَرو  ا يفا َسبايما الَ ها  -25
َري ٍ باب: َ ه ما َمن  َجَهَب تاديًا أَو  َتَ فَ  -21  422 ................................................. هن خبا
 422 ............................................................... باب: الَتَين طا عان َد ال قاَتالا  -22
 422 .................................................................... باب: َ ه ما ال َ ايَعةا  -23
را  -24  423 ...................................................... باب: اع اَهالن َماٍض َمَص ال بَيرد َوال َفاجا
َيي رن إاَن يَيو  ا ال قاَياَمةا  -25 يَها اخل  َي من َمع قنولل سا نَيَوايبا  423 ........................................ باب: اخل 
ََ  َيَرًسا يفا َسبايما الَ ها  -26 َتَب  423 ..................................................... باب: َمن  ا  
حلا ال َفَرسا َواحل اَمارا  -27  423 ............................................................... باب: اس 
 424 .......................................................... باب: َما يني َكرن مان  شنؤ  ا ال َفَرسا  -28
َها ا ال َفَرسا  -29  424 ..................................................................... باب: سا
ر با باب: َمن  قَاَل َلابََة َتري ا  -35  424 ........................................................ ها يفا احلَ 
د  -31   .................................................................... 425باب: نَاَقةا الَنخا
 425 ............................................... باب: مَح ما الندَساءا ال قاَرَب إاَن النَاسا يفا ال َغب وا  -32
ر َ ى يفا ال َغب وا  -33  425 ..................................................... باب: منَداَواقا الندَساءا اعَ 
 425 ...................................................... باب: احل ارَاَسةا يفا ال َغب وا يفا َسبايما الَ ها  -34
َمةا يفا ال َغب وا  -35  426 ............................................................. باب: َ ه ما اخل اد 
 426 .......................................................باب: َ ه ما رابَاطا يَيو ٍ  يفا َسبايما الَ ها  -36
ر با  -37 تَيَعاَن بااله َعَفاءا َوالَراحلااَ  يفا احلَ   427 .......................................... باب: َمن  اس 
رايةا َعَ ى الَرم  ا  -38  427 .............................................................. باب: الَتي 
باها  -39  427 ................................................... باب: ال ماَجند َوَمن  يَيرَتاسن باتينر سا يَبا ا
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 428 ......................................................... باب: َما َجاَء يفا  ا  َيةا الس ينوما  -45
د باب -41 َر با  : َما قايَم يفا لار عا الَنخا  428 ........................................ َوال َقمايصا يفا احل 
َر با  -42 رايرا يفا احل   428 ................................................................. باب: احلَ 
 429 ............................................................. قاَتالا الر و ا باب: َما قايَم يفا  -43
 429 ..................................................................... باب: قاَتالا ال يَيهنولا  -44
 429 ...................................................................... باب: قاَتالا التي ر كا  -45
َبا َةا َوالبَل بَلَةا  -46 راكاَ  باا    435 ............................................... باب: الد َعاءا َعَ ى ال منش 
راكاَ  باا  نَدد لاَيَتأَلََفهنحل   -47  435 .................................................. باب: الد َعاءا لا  منش 
د  -48 َي بَيع هنهنحل  بعًها أَر بَابًا مان  لنونا الَ ها   الَناَس إاَن اإلاس ل ا َوالن بينَوقا  باب: لنَعاءا الَنخا  435 .. َوأَن  ك يَيَت ا
َا  باب: َمن   -49 ي َما  431 .................. أَرَاَل َتب َوًق  َيَوَرد باَغري اَ ا  َوَمن  َأَ َت اخل نرنوَ  إَن الَسَفرا يَيو َ  اخل 
 431 ......................................................................... باب: التَيو لايصا  -55
صا َوال َاَعةا لا اَما ا  -51  431 ............................................................ باب: الَسم 
َما ا َويينتَيَقى باها  -52  432 .................................................... باب: يينَقاَ من مان  َورَاءا اإلا
ر با ع ى َأن  ك يَفار واباب: ال بَييي عَ  -53  432 .................................................. ةا يفا احلَ 
َما ا َعَ ى النَاسا  ايَما ين ايقنونَ  -54  433 ................................................ باب: َعب  ا اإلا
َن   باب: َكاَن الَنخا   -55  433 ................... إاَذا ملَ  يينَقا ام  أََوَل النَيَهارا َأَتَر ال قاَتاَل َ َن  َيبنوَل الَشم 
ريا  -56  434 .......................................................................... باب: اأَلجا
  .......................................................... 434النخ  ا قايَم يفا لاَواءا باب: مَ  -57
د  -58 رٍ  باب: قَيو لا الَنخا ريََق َشه  ر تن باالر ع تا َمسا  434 .......................................... ننرا
 435 ............................................................... يفا ال َغب وا باب: مَح ما البَالا  -59
 435 ............................................................... باب: الردل ما َعَ ى احل اَمارا  -65

 435 ................................................................. بَاب: َمن  َأَتَي باالردَكابا َوحَن واها 
فا إاَن أَر ضا ال َعدنود  -61  436 .......................................... باب: َكرَا اَيةن الَسَفرا باال َمَرا ا
باريا  -62 َرهن مان  َر  صا الَرو تا يفا الَتك   436 ................................................ باب: َما ينك 
باينا إاَذا َ َبَط َوالايًا -63  436 ............................................................ باب: الَتس 
قَاَمةا  -64 َتتن لا  منَسا ارا َما َكاَن يَيع َممن يفا اإلا  436 ............................................ باب: ينك 
َدهن  -65  436 ..................................................................... باب: الَسري ا َو  
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 437 .............................................................. باب: اع اَهالا باإاذ نا األَبَيَوي نا  -66
باما  باب: -67 ََرسا َوحَن واها يفا أَع َنااا اإلا  437 .............................................. َما قايَم يفا اع 
رل  َ م  يينؤ َذنن َلهن  -68 رَأَ نهن َ اَجًة أَو  َكاَن َلهن عني  تنتاَت يفا َجي ٍ  َ َ َرَجت  ام   437 .............. باب: َمن  اك 
ما  -69  437 ............................................................. باب: األنَساَرد يفا الَسلسا
ما الَدارا يينبَييَتنوَن  َيينَرابن ال وال َدانن َوالَيرَاراه   -75  437 .......................................... باب: أَ  
َر با  -71 َيانا يفا احل   438 ............................................................باب: قَيت ما الردبي 
 438 ............................................................. باب: ك يينَعَيبن باَعَيابا الَ ها  -72
 438 ................................................................................. باب -73
يما  -74  438 .............................................................. باب: َ ر اا الد ورا َوالَن ا
َعةل  -75 ر بن َتد   439 .................................................................... باب: احلَ 
َر با  َوعنقنوبَةا َمن  َعَرى إاَماَمهن  -76 تالما يفا احل  َرهن مان  التَيَنادنعا َواكات   439 ..................... باب: َما ينك 
ماَص الَناسَ باب: َمن  رََأد ال َعدنَو  َيَناَلد باَأع َ ى يَبو  اها  -77  445 ..................... : يَا يَبَباَ اه ! َ َن ينس 
ريا  -78  441 .................................................................... باب: َ َكاكا اأَلسا
راكا َ  -79  441 ................................................................... باب:  اَداءا ال منش 
د إاَذا َلَتَم َلاَر اإلاس ل ا باَغري ا أََمانٍ  -85 َر  ا  441 .............................................. باب: احل 
 441 ..................................................................... باب: َجواإب الَو د -81
د  -82  442 ................................................. باب: َكي َف يينع َرضن اإلاس ل ن َعَ ى الَرخا
َما ا النَاسَ  -83  443 ................................................................ باب: كاَتابَةا اإلا
َو  َأَقَاَ  َعَ ى َعر يَبتاهاحل  َثلثًاب -84  443 ........................................... اب: َمن  َتَ َت ال َعدن
َ َوَجَدهن ال منس  احلن  -85 راكنوَن َماَل ال منس  احلا مثن  443 ..................................... باب: إاَذا َتناحَل ال منش 
َيةا َوالَرطَانَةا  -86  443 ....................................................... باب: َمن  َ َكَ حَل باال َفاراسا
 444 .......................................................................... باب: ال غن نولا  -87
 445 ................................................................. ما مان  ال غن نولا باب: ال َق اي -88
َبالا ال غنبَاقا  -89 تاق   445 ....................................................................باب: اس 
 445 ........................................................ باب: َما يَيقنولن إاَذا َرَجَص مان  ال َغب وا  -95
 446 .......................................................... باب: الَرلقا إاَذا َقداَ  مان  َسَفرٍ  -91

َا   447 ......................................................................... كاَتاب  َير ضا اخل نمن
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َا  -1  447 ..................................................................... باب:  َير ضن اخلنمن
د   447 ........................................................... بَيع َد َو َا اها  باب نَيَفَقةا ناَساءا الَنخا

د  -2 ها َوَتامَاها َوعَ  باب: َما ذنكاَر مان  لار عا الَنخا  447 ................................. َراهن َوَسي فاها َوَقَد ا
حَل َذلا َ   َ َأَن لاَ ها مخننَسهن َولا َرسنولا باب: قَيو لا الَ ه  َيَعاَن:  -3  448 ..................... يَيع  ا لا َرسنولا َقس 
د  -4 َ ت  َلكنحل  ال َغَناإاحلن »: باب: قَيو لا الَنخا  449 ................................................. «أن ا
ََ لانَيَواإاتا ال منس  اما َ  -5  449 ........................................ باب: َومان  الَدلايما َعَ ى أََن اخل نمن
َس َلبَ  -6 َ  األ  َما ا  ايها   باب: َمن  ملَ   نَمد حلا اإل ا ََ  َو نك   455 ..... َوَمن  قَيَتَم قَتايًل  َيَ هن َسَ بنهن مان  َتري ا أَن   نَمد
َا َوحَن واها  َكاَن الَنخا    باب: َما -7  451 ....................... يينع  ا  ال منَؤلََفَة قين نوبينهنحل  َوَتيي َر نحل  مان  اخل نمن
َر با  -8 يتن مان  ال ََعا ا يفا أَر ضا احل   452 ................................................ باب: َما ينرا

 453 ................................................................................ كاَتاب اع اب يَةا 
ر با  -1 ما اليامتة َواحلَ   453 ............................................... باب: اع اب يَةا َوال منَواَلَعةا َمَص أَ  
َما ن َم اَ  ال َقر يَةا  َ م  َيكنونن َذلاَ  لاَبقايَتاهاحل   -2  454 .................................. باب: إاَذا َوالََع اإل ا
 454 ........................................................ باب: إامث ا َمن  قَيَتَم منَعاَ ًدا باَغري ا جنر  ٍ  -3

رَا ا ال يَيهنولا مان  َجبايرَقا ال َعَربا   455 .......................................................... باب: إات 
راكنوَن باال منس  اماَ   َ م  يينع َفى َعني هنحل   -4  455 ..................................... باب: إاَذا َتَدَر ال منش 
دا  -5 راكاَ  باال َمالا َوَتري اها  َوإامث ا َمن  ملَ  َيفا باال َعه   455 .................. بَاب: ال منَواَلَعةا َوال منَراحَلَةا َمَص ال منش 
 456 ..................................................... إاَذا َسَيَر  باب: َ م  يينع َفى َعن  اليدمد د  -6
را  -7  456 ................................................................. باب: َما حين َيرن مان  ال َغد 
َ َتَدرَ  -8  457 ...............................................................باب: إامث ا َمن  َعاَ َد مثن
را  -9  457 ............................................................. باب: إامث ا ال َغالارا لا  بَيرد َوال َفاجا

َ  قا  ءا اخل   458 ............................................................................ كاَتاب بَد 
َونن َعَ ي ها َما َجاَء يفا قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  باب: -1 َ ينعايدنهن َو نَو أَ   َ  َق مثن  ............. 458َو نَو اَلياه يَيب َدأن اخل 
 459 ............................................................. باب: َما َجاَء يفا َسب صا أََر ا َ  -2
َا َوال َقَمرا  -3 َفةا الَشم   459 ...............................................................باب: يبا
َتاها باب: َما َجاَء يفا قَيو لاها:  -4 َ يََده  َرمح    ........................ 459َو نَو اَلياه أَر َسَم الرديَاَ  ننشنرًا بَي  
را ال َمَلإاَكةا يَبَ واتن اهللا َعَ ي هاحل   -5  465 .................................................... باب: ذاك 
ََنةا َوأَنَيَها َح  نوَقةل  -6 َفةا اع   463 ................................................... باب: َما َجاَء يفا يبا
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َفةا الَنارا َوأَنَيَها َح  نوَقةل  -7  465 ............................................................. باب: يبا
ََ َوجنننولاها  -8 َفةا إاب  اي  465 ................................................................ باب: يبا
  ............................................ 468َوَبَج  ايَها مان  كنمد َلابَةٍ باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -9

َن باَياءا   471 .......................................................................كاَتاب َأَ الايجا األ 
 471 .................................................... باب: َت  قا آَلَ  يَبَ َواتن الَ ها َعَ ي ها َوذنرديَتاها  -1
ا باب: قَيو لن الَ ها  َيَعاَن  -2 أَلنوَنَ  َعن  ذاه ال َقر نَي     ........................ 472َسَبًباإاَن قَيو لاها:  َوَيس 
يحَل َت ايًل باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -3   .......................................... 473َواخَتََي الَ هن إابي رَا ا
 479 ..................................... اآلية حلَ َونَيبدئي هنحل  َعن  َ ي فا إابي رَا ايباب: قَيو لنهن َعَب َوَجَم:  -4
َاعايَم إانَهن َكاَن يَبالاَا ال َوع دا باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -5   ..................... 479َواذ كنر  يفا ال كاَتابا إاي 
ًاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن: با -6   ........................................... 479َوإاَن مَثنوَل َأَتا نحل  يَباحلا
  .......................................... 485أَ   كنن تنحل  شنَهَداَء إاذ  َ َهَر يَيع قنوَب ال َمو تن باب:  -7
را َمَص منوَسى َعَ ي هاَما الَسَل  -8 ها  485 ............................................. باب: َ دايجا اخلَ 
َناٍ  َ نحل  باب:  -9  ......................................................... 485يَيع كافنوَن َعَ ى َأيب 

رنهن بَيع دن  باب:  485 .................................................................. َو َاقا منوَسى َوذاك 
يَرأََق  ار َعيو نَ باب: قَيو لا الَ ها  َيَعياَن:  -15 لايها  َوَ يَرَب ال َيهن ميثًل لا َييايَن آَمننيوا ام  وََكانَيت  ماين  ال َقياناتا َ إاَن قَيو 

 ........................................................................................... 481 
ََ َلمان  ال منر َس ا َ باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -11   ................... 481َو نَو من ايحلل إاَن قَيو لاها  َوإاَن ينونن
َنا َلاونَل َدبنورًا َيَعاَن:  باب: قَيو لا الَ ها  -12   ................................................ 481َوآ َييي 
َنا لاَداونَل سنَ ي َماَن ناع حَل ال َعب دن إانَهن أََوابل باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -13   .......................... 481َوَوَ بي 
فنمن َمر ميََ اآلية إن قوله:  َوإاذ  قَاَلت  ال َمَلإاَكةن يَا َمر مَين إاَن الَ َه ايب  ََفاكا باب:  -14   ...... 482أَيي هنحل  َيك 
  ......... 482 َإاَ َا يَيقنولن َلهن كنن   َيَيكنونإاَن قَيو لاها:  َملَإاَكةن يَا َمر مَين إاذ  قَاَلتا ال  باب: قولها  عان:  -15
َم ال كاَتابا َك  َيغ  نوا يفا لايناكنحل  باب: قَيو لنهن:  -16   ............................ 482وَكايًل إن:  يَا أَ  
  ............................. 483َواذ كنر  يفا ال كاَتابا َمر مَيَ إاذ  اني َتَبَيت  مان  أَ   اَهاباب: قَيو لا الَ ها:  -17
 485 ................................................ َما الَسَل باب: نينبنولا عايَسى اب نا َمر مَيَ َعَ ي ها  -18
رَاإايمَ  -19  485 ........................................................... باب: َما ذنكاَر َعن  َب ا إاس 

 495 ............................................................................. كاَتاب ال َمَناقاتا 
َناكنحل  مان  ذََكٍر َوأنني َثىباب: قَيو لا الَ ها َعَب َوَجَم:  -1  495 .................... اآلية يَا أَيي َها النَاسن إانَا َتَ ق 
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 495 ..................................................................... باب: َمَناقاتا قينرَي  ٍ  -2
 491 ................................................................................... باب -3
َجصَ  -4 َنَة َوَأش  َ حَل َوتاَفاَر َومنبَيي َنَة َوجنَهيي  را َأس   491 ............................................. باب: ذاك 
را َقي  َانَ  -5  492 ...................................................................... باب: ذاك 
َا ا اَيةا  -6  492 ......................................................... باب: َما يينني َهى مان  َلع َوقا اع 
 493 ....................................................................... باب: قاَرةا تنبَاَعةَ  -7
 493 ........................................................................ باب: قاَرةا َدم َب َ  -8
َا ا اَيةا  -9 َل ا َواع   494 ............................................ باب: َمن  اني َتَسَت إاَن آبَاإاها يفا اإل اس 
 494 .......................................................باب: َمن  َأَ َت أَن  َك ينَسَت َنَسبنهن  -15
َاءا َرسنولا الَ ها  -11   .................................................... 494 باب: َما َجاَء يفا َأي 
  ................................................................. 495 باب: َتاياا النَبايد َ  -12
د  -13   ................................................................... 495 باب: َو َاقا الَنخا
 495 ................................................................................ باب: -14
د  -15 َفةا الَنخا   ................................................................... 496 باب: يبا
 499 ...............................................  َيَنا ن َعيي ننهن َوَك يَيَنا ن قَي  بنهن  باب: َكاَن الَنخا   -16
َل ا  -17  499 ........................................................ باب: َعَلَماتا الن بينَوقا يفا اإل اس 
َييَق وَ بيياب: قَيييو لا ال َييها  َيَعيياَن:  -18 ييوَن احل  تنمن ييني هنحل  لََيك  ييونَ يَيع را نونَييهن َكَمييا يَيع را نييوَن أَبي نَيياَء نحل  َوإاَن َ رايًقييا ما ييحل  يَيع َ من  ن

 .......................................................................................... 555 
راكاَ  َأن  ينرايَيهنحل  الَنخا   -19 َقاَا ال َقَمرا  باب: سنَؤالا ال منش   556 ......................... آيًَة   ََأرَا نحل  ان شا
د كا   .............................................................. 557َتاب َ َهاإاما َأيب َيابا الَنخا
د  -1 ًيا َت ايًل »: باب: قَيو لا الَنخا  557 .............................................. «َلو  كنن تن منَت ا
  .............................. 559عنَمَر ب نا اخلَ  َابا  َأ ا َ ف ٍص ال قنَرشا د ال َعَدواهد باب: َمَناقاتا  -2
رٍو ال قنَرشا د  -3   ....................................... 515باب: َمَناقاتا عنث َماَن ب نا َعَفاَن  َأ ا َعم 
َسنا  -4 َاااا د  َأ ا احلَ    ............................. 511باب: َمَناقاتا َع ا د ب نا َأ ا طَالاٍت ال قنَرشا د ا  
 511 ............................................................. باب: َمَناقاتا الب بَيري ا ب نا ال َعَوا ا  -5
را طَ  َيَة ب نا عنبَيي دا الَ ها  -6  ........................................................ 511باب: ذاك 
راهد  -7   ............................................... 512باب: َمَناقاتا َسع دا ب نا َأ ا َوقَاٍص الب   
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د  -8 را َأيب َهارا الَنخا  512 ....................................... ماني هنحل  أَبنو ال َعاصا ب نن الرَبايصا  باب: ذاك 
د  -9   .................................................. 513باب: َمَناقاتا دَي دا ب نا َ اراثََة َمو َن الَنخا
را أنَساَمَة ب نا َدي ٍد  -15   ........................................................... 513باب: ذاك 
َ  اهللن َعني هنَماباب: َمَناقاتا َعب دا الَ ها ب نا عنَمَر ب نا اخلَ  َابا  -11  513 ................................ َر ا
َ  اهللن َعني هنَماباب: َمَناقاتا َعَماٍر َو نَييي َفَة  -12  514 .............................................. َر ا
رَا ا  -13   .................................................... 514باب: َمَناقاتا َأ ا عنبَيي َدَق ب نا اعَ 
ا  -14 َسنا َواحل نَس   َ  اهللن َعني هنَماباب: َمَناقاتا احلَ   514 ............................................ َر ا
را اب نا َعَباٍس  -15 َ  اهللن َعني هنَماباب: ذاك   515 .................................................... َر ا
  ........................................................ 515باب: َمَناقاتا َتالادا ب نا ال َولايدا  -16
  .................................................. 515باب: َمَناقاتا َساملٍا َمو َن َأ ا  نَييي َفَة  -17
َها -18 َ  الَ هن َعني   516 ....................................................... باب: َ ه ما َعاإاَشَة َر ا

َن َرارا   517 ....................................................................... كاَتاب َمَناقاتا األ 
َن َرارا بَاب َمَناقا  -1  517 ..................................................................... تا األ 
د  -2 َن َرارا »: باب: قَيو لا الَنخا رَقن َلكنن تن ام رَأً مان  األ   517 ................................... «َلو َك ا  اج 
 517 ..................................................................... ن َرارا باب:  نتد األ َ  -3
د  -4 َن َرارا:  باب: قَيو لن الَنخا  517 ........................................ «أَني تنحل  َأَ ت  النَاسا إاَيَ »لايف 
َن َرارا  -5  518 ..................................................................... باب: أَ ي َباعا األ 
َن َرارا  -6  518 ................................................................. باب: َ ه ما لنورا األ 
د  -7 َن َرارا:  باب: قَيو لا الَنخا و  »لايف  نوا َ َن  َي  َقو يا َعَ ى احلَ   518 .............................. «ضا ايب را
هاحل  َوَلو  َكاَن تااحل  َتَرايَبةل باب: قَيو لا الَ ها:  -8   ............................. 518َويينؤ ثارنوَن َعَ ى أَني فنسا
د  -9 يئاهاحل  »: باب: قَيو لن الَنخا ناهاحل  َوجَتَاَودنوا َعن  منسا  519 ............................... «اقي بَي نوا مان  حمن سا
  ......................................................... 525باب: َمَناقاتن َسع دا ب نا منَعاٍذ  -15
  .......................................................... 525تن أنَ د ب نا َكع ٍت باب: َمَناقا  -11
  .......................................................... 525باب: َمَناقاتن َدي دا ب نا ثَاباٍت  -12
  ............................................................. 525باب: َمَناقاتن َأ ا طَ  َيَة  -13
  ..................................................... 521باب: َمَناقاتن َعب دا الَ ها ب نا َسَلٍ   -14
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د  -15 َها باب:  َيب وايجا الَنخا َ  الَ هن َعني   521 ...................................... َتداجَيَة َوَ ه  اَها َر ا
رن  ان ٍد بان تا عنت َبَة ب نا رَبايَعةَ  -16  522 ...................................................... باب: ذاك 
راو ب نا نينَفي ٍم  -17   ................................................. 522باب: َ دايجن َدي دا ب نا َعم 
َا ا اَيةا  -18  523 ..................................................................... باب: أَيَا ن اع 
د  -19   ................................................................. 523باب: َمبي َعجا الَنخا
َكةَ  َلقاَ  الَنخا   باب: َما -25 راكاَ   ا  523 ....................................... َوَأيب َيابنهن مان  ال منش 
رن اع اند  -21  524 ....................................................................... باب: ذاك 
ََبَشةا  -22 َرقا احل   524 .................................................................... باب:  اج 
 524 .................................................................. باب: قاَرةا َأ ا طَالاتٍ  -23
رَاءا  -24  525 .................................................................. باب: َ دايجا اإل اس 
 525 ......................................................................... باب: ال ماع رَا ا  -25
د  -26 َا باب:  َيب وايجا الَنخا َها ال َمدايَنَة َوباَناإاها تا  528 .................................... َعاإاَشَة َوقندنوما
د  -27 َرقا الَنخا  529 ............................................... َوَأيب َياباها إاَن ال َمدايَنةا  باب:  اج 
د  -28  534 ................................................... َوَأيب َياباها ال َمدايَنةَ  باب: َمق َد ا الَنخا
ََكَة بَيع َد َقَهاءا ننسنكاها  -29 را  ا  534 .............................................. باب: إاقَاَمةا ال منَهاجا
35-  َ َ  َقداَ  ال َمدايَنةَ  باب: إا ي َيانا ال يَيهنولا الَنخا  534 ............................................  ا

 535 ............................................................................. كاَتاب ال َمَغاداه
َرقا أَو  ال عنَسيي رَقا  -1  535 ............................................................ باب: َتب َوقا ال عنَشيي 
َتغايثنونَ  إاذ  باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -2   ........................... 535َشدايدن ال عاَقابا إاَن قَيو لاها:  َ س 
رٍ  -3  535 ................................................................. باب: عاَدقا َأيب َيابا بَد 
مٍ  -4  535 ..................................................................... باب: قَيت ما َأ ا َجه 
رًا -5  536 ............................................................... باب: شنهنولا ال َمَلإاَكةا بَد 
 537 ................................................................................... باب -6
 539 ................................................................. يجا َب ا الَنهاريا باب: َ دا  -7
َش َرما  -8  539 ............................................................. باب: قَيت ما َكع تا ب نا األ 
 545 ................................................. َقي قا باب: قَيت ما َأ ا رَا اٍص َعب دا الَ ها ب نا َأ ا احل ن  -9
 542 ....................................................................... باب: َتب َوقا أن ندٍ  -15
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 542 ............................... يةاآل إاذ  َإَت  طَاإاَفَتانا مان كنحل  أَن   َيف َشَل َوالَ هن َولايي هنَماباب:  -11
بَيهنحل   َإانَيهنحل  ظَالامنونَ باب:  -12 ءل أَو  يَيتنوَب َعَ ي هاحل  أَو  يينَعيد َم را َش   ََ َلَ  مان  األ    ................ 542لَي 
  ..................................................... 543ب: قَيت ما مَح بََق ب نا َعب دا ال من َ اتا با -13
14-  َ  544 ............................................. مان  اع ارَا ا يَيو َ  أن ندٍ  باب: َما َأيَباَب الَنخا
َتَجابنوا لاَ ها َوالَرسنولا باب:  -15   .................................................... 544اَليايَن اس 
بَابن  -16   َ َن َداا  َو اَ  األ   544 ...................................................... باب: َتب َوقا اخل 
د  -17 صا الَنخا ها إاَن َب ا قينرَي ظََة  َوحمنَايَبرَ اها إايَا نحل    باب: َمر جا بَابا  َوَح َرجا   َ  545 ................... مان  األ 
 546 ................................................................. باب: َتب َوقا َذاتا الردقَاعا  -18
يصا  -19  547 ................................... باب: َتب َوقا َب ا ال منر  َ اقا مان  تنبَاَعَة َو اَ  َتب َوقن ال منرَي سا
َارٍ  -25  547 ....................................................................... باب: َتب َوقا أَ  
 547 .................................................................... باب: َتب َوقا احل نَدي باَيةا  -21
 555 .................................................................... باب: َتب َوقا ذاه قَيَرلَ  -22
 555 ...................................................................... باب: َتب َوقا َتي بَيرَ  -23
رَقا ال َقَهاءا  -24  555 .................................................................... باب: عنم 
 555 ......................................................... باب: َتب َوقا منؤ  ََة مان  أَر ضا الَشأ  ا  -25
د باب -26 َنةَ  : بَيع جا الَنخا  555 ................................. أنَساَمَة ب َن دَي ٍد إاَن احل نرنقَاتا مان  جنَهيي 
 556 ............................................................ باب: َتب َوقا ال َفت نا يفا َرَمَهانَ  -27
 556 ................................................... الرَايََة يَيو َ  ال َفت نا  باب: أَي َن رََكَب الَنخا   -28
 558 ................................................................................. باب -29
نيَ باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -35 ٍ إاذ  أَع َجَبت كنحل  َكثي رَ نكنحل  َويَيو َ   ن     :إاَن يحلل   ............... 558َتفنورل َر ا
 559 ..................................................................... باب: َتب َوقا أَو طَاسٍ  -31
 559 ................................................... فا يفا َشَواٍل َسَنَة مَثَانٍ بَاب: َتب َوقا ال َاإا  -32
د  -33  561 ........................................ َتالاَد ب َن ال َولايدا إاَن َب ا َجيا َةَ  باب: بَيع جا الَنخا
ما د باب: َسرايَ  -34  561 .................................................. ةن َعب دا الَ ها ب نا  نَياَ َة الَسه 
 562 ................................... باب: بَيع جن َأ ا منوَسى َومنَعاٍذ إاَن ال َيَمنا قَيب َم َ َجةا ال َوَلاعا  -35
 562 ................... باب: بَيع جن َع ا د ب نا َأ ا طَالاٍت َوَتالادا ب نا ال َولايدا إاَن ال َيَمنا قَيب َم َ َجةا ال َوَلاعا  -36
ََ َرةا  -37  564 ................................................................. باب: َتب َوقن ذاه اخل 
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 564 ............................................................ بَاب: َذَ ابن َجرايٍر إاَن ال َيَمنا  -38
را  -39 يفا ال َبي   565 ................................................................ بَاب: َتب َوقن سا
ٍر َب ا ال َعن   بَاب: -45 ر نا ب نا  نَييي َفَة ب نا بَد  َنَة ب نا  ا َياَا: َتب َوقن عنيَييي   566 ....... َرا مان  َب ا مَايحلٍ قَاَل اب نن إاس 
َاَمَة ب نا أنثَالٍ  -41  566 .............................................. باب: َو  دا َب ا َ نايَفَة َوَ دايجا مثن
ما َع رَانَ  -42  567 .................................................................. باب: قاَرةا أَ  
ما ال َيَمنا  -43 َعرايدَ  َوأَ   َش   568 ....................................................... باب: قندنو ا األ 
 568 ..................................................................... باب: َ َجةا ال َوَلاعا  -44
رَقا  -45  569 ...................................................... باب: َتب َوقا  َيبنوَك َو اَ  َتب َوقن ال عنس 
 575 ........................................................... باب: َ دايجن َكع تا ب نا َمالا ٍ  -46
د  -47 َرد َوقَيي َررَ  باب: كاَتابا الَنخا  575 ................................................. إاَن كاس 
د  -48  575 ............................................................  َا اها َووَ  باب: َمَرضا الَنخا
د  -49   ................................................................... 578باب: َو َاقا الَنخا

ريا   579 .............................................................................. كاَتاب التَيف سا
 579 ................................................................................ سورق الفاتة

 579 ........................................................... بَاب: َما َجاَء يفا  َاتاَةا ال كاَتابا  -1
 579 ................................................................................. سنوَرقن ال بَيَقرَقا 

  ..................................... 579َ َل جَت َع نوا لاَ ها أَن َداًلا َوأَني تنحل   َيع َ منونَ بَاب: قَيو لنهن  َيَعاَن:  -2
  ................... 585َيظ  امنونَ إن  ال َمَن َوالَس  َود َوظََ   َنا َعَ ي كنحل  ال َغَماَ  َوأَني بَل َنا َعَ ي كنحل  بَاب:  -3
ئ تنحل  بَاب:  -4 َها َ ي جن شا ني   585 .............................اآلية َوإاذ  قين  َنا ال تن نوا َ ياها ال َقر يََة َ كن نوا ما
َهابَاب: قَيو لاها:  -5 ني  َري ٍ ما َها نَأ تا خبا   ................................... 585َما نَين َس   مان  آيٍَة أَو  نينن سا
  ..................................................... 581َوقَالنوا اخَتََي الَ هن َوَلًدا سنب َيانَهن بَاب:  -6
  .................................................. 581َواختَاينوا مان  َمَقا ا إابي رَا ايحَل منَر  ىبَاب:  -7
َنابَاب:  -8  ..................................................... 581قنولنوا آَمنَا باالَ ها َوَما أنن باَل إالَيي 
لايييها  َيَعييياَن:  -9 يييوَن الَرسنيييولن َع َيييي كنحل  بَييياب: قَيو  وََكيييَيلاَ  َجَع  نَييياكنحل  أنَميييًة َوَسييي ًا لاَتكنوننيييوا شنيييَهَداَء َع َيييى النَييياسا َوَيكن

يًدا   ................................................................................... 582َشها
َ َة الردَيا ا الرََ جن إاَن ناَساإاكنحل  بَاب:  َم َلكنحل  لَيي   582 ......................................... اآلية أن ا

ننو بَاب: قَيو لاها:  سا نا َ َوأَن فاقنوا يفا َسبايما الَ ها َوَك  ين  قنوا باأَي دايكنحل  إاَن التَيه  نَكةا َوَأ   سا   .. 582ا إاَن الَ َه حينات  ال مني 
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َ أَ ايهنوا مان  َ ي جن أَ َاَض النَاسن بَاب:  -15   ............................................... 583مثن
ني هنحل  مَ بَاب:  -11 َرقا َ َسَنًة َوقاَنا َعَياَب الَنارا َوما تا ني َيا َ َسَنًة َويفا اآل    ......... 583ن  يَيقنولن رَبَيَنا آ اَنا يفا الد 

ئ تنحل  َوَقددمنوا ألاَ بَاب:  كنحل  ناَساؤنكنحل  َ ر  ل َلكنحل   َأ  نوا َ ر َثكنحل  َأََن شا يَةَ  ني فنسا  583 .........................اآل 
َا ًابَاب:  -12 أَلنوَن الَناَس إاحل    ........................................................ 583َك َيس 

رَانَ   584 ............................................................................. سنوَرقن آلا عام 
ن هن آيَاتل حمن َكَماتل بَاب:  -13   ........................................................... 584ما
َا ااحل  مَثًَنا ق يًل أنولَئاَ  َك َتَلَا َ ن بَاب:  -14 دا الَ ها َوأَ   تَيرنوَن باَعه    .................. 584حل  إاَن اَليايَن َيش 
َشو  نحل  بَاب:  -15 يَةَ  إاَن النَاَس َقد  مَجَعنوا َلكنحل   َات   584 ......................................... اآل 
َمعنَن مان  اَليايَن بَاب:  -16 رَكنوا أًَذد َكثاريًاَولََتس    ............ 585أنو نوا ال كاَتاَب مان  قَيب  اكنحل  َومان  اَليايَن َأش 
َا أَ َيو ابَاب:  -17 نَبَ اَليايَن يَيف َر نوَن  ا   ................................................ 586َك حَي سا

 587 ................................................................................ سنوَرقن الندَساءا 
تنحل  أَن  َك  ينق سا نوا يفا ال َيَتاَمىبَاب:  -18 ف    ............................................. 587َوإان  تا
يكنحل  الَ هن يفا أَو َكلاكنحل  لاها: بَاب: قَيو   -19   ................................................. 588ينويبا

َ بنوا بابَيع ةا َما آ َيي تنمنو ننَ بَاب:  يَةَ  َك حيَام  َلكنحل  أَن   َراثنوا الندَساَء َكر ً ا َوَك  َيع هن نو نَن لاَتي   588 ........... اآل 
ثي َقاَل َذرَقٍ بَاب: قَيو لاها:  -25   ............................................... 588إاَن الَ َه َك يَظ  احلن ما
يٍد وَ بَاب:  -21 َنا مان  كنمد أنَمٍة باَشها ئي  يًداَ َكي َف إاَذا جا َنا باَ  َعَ ى َ ؤنَكءا َشها ئي    ................... 589جا

َم را مان كنحل  بَاب: قَيو لاها:    ...................................... 589أَطايعنوا الَ َه َوأَطايعنوا الَرسنوَل َوأنويا األ 
ًنابَاب:  َت منؤ ما   ......................................... 589َوَك  َيقنولنوا لاَمن  أَل َقى إالَي كنحل  الَسَلَ  َلس 
هاحل  قَالنوا  ايحَل كنن تنحل  بَاب:  -22  595 ..................... يَةَ اآل   إاَن اَليايَن  َيَو َا نحل  ال َمَلإاَكةن ظَالاما  أَني فنسا
َنا إاَن ننوٍ  بَاب: قَيو لاها:  -23 َنا إالَي َ  َكَما أَو َ يي  ََ َوَ ارنوَن َوسنَ ي َمانَ  -إاَن قَيو لاها  -إانَا أَو َ يي    .... 595َوينونن

 595 ................................................................................ سنوَرقن ال َماإاَدقا 
  ....................................... 595يَا أَيي َها الَرسنولن بَي د   َما أنن باَل إالَي َ  مان  َربد َ بَاب:  -24

َاناكنحل  بَاب: قَيو لاها:  ينكنحل  الَ هن باالَ غ وا يفا أَ     ............................................... 595َك يينَؤاتا
  ........................ 591يَا أَيي َها اَليايَن آَمننوا َك تنَردمنوا طَيدَباتا َما َأَ َم الَ هن َلكنحل  بَاب: قَيو لاها:  -25
َل مان  َعَمما الَشي  َانا بَاب: قَيو لاها:  -26 َد َك ن راج  َن َرابن َواأل  رن َواأل  رن َوال َمي سا َم    ............... 591إاَ َا اخل 
َياَء إان   ينب َد َلكنحل  َ سنؤ كنحل  قَيو لاها:  بَاب: -27 أَلنوا َعن  َأش    .................................... 591َك َ س 

َني َعا ا   592 ................................................................................ سنوَرقن األ 
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َعَج َعَ ي كنحل  َعَيابًا مان   َيو قاكنحل  قنم  بَاب: قَيو لاها:  -28 يَةَ   نَو ال َقالارن َعَ ى أَن  يَيبي   592 .................. اآل 
  ..................................... 592أنولَئاَ  اَليايَن َ َدد الَ هن  َباهنَدا نحلن اقي َتداه  بَاب: قَيو لاها:  -29
َها َوَما بََ نَ بَاب: قَيو لاها:  -35 ني  َ  َما َظَهَر ما رَبنوا ال َفَوا ا   ................................. 593َوَك  َيق 

َع رَاما   593 .............................................................................. سنوَرقن األ 
َا ا ا َ بَاب:  -31 َو َوأ منر  باال عنر ما َوأَع راض  َعن  اع    .................................... 593تني  ال َعف 
َنةل َوَيكنوَن الددينن كن  هن لا بَاب:  -32   ................................ 593َ ها َوقَا ا نو نحل  َ َن َك َ كنوَن  اتي 

َن َتَفَف الَ هن َعن كنحل  َوَع احَل أََن  ايكنحل   نع ًفابَاب:  يََة إاَن قَيو لاها:  اآل    ......... 593َوالَ هن َمَص الَراباراينَ اآل 
 594 ................................................................................. سنوَرقن بَيرَاَءقَ 

 594 ............................................. اآلية َوآَترنوَن اع تَيرَ نوا باينننوتااحل  بَاب: قَيو لاها:  -33
 594 .................................................................................. سنوَرقن  نولٍ 
فنوا  مان هباب:  َت    . .............................................. 594َأَك إانَيهنحل  يَيثي ننوَن يبندنوَر نحل  لاَيس 
  ................................................... 595وََكاَن َعر شنهن َعَ ى ال َماءا بَاب: قَيو لاها:  -34
َيهن أَلايحلل َشدايدل بَاب: قَيو لاها:  -35 ين َربدَ  إاَذا َأَتَي ال قنَرد َو اَ  ظَالاَمةل إاَن َأت    ............ 595وََكَيلاَ  َأت 

را سنوَرقن ا  595 ................................................................................ حل اج 
َهابل منبا ل بَاب: قَيو لاها:  -36 َص  َأَ ي بَيَعهن شا تَيَرَا الَسم    .................................. 595إاَك َمن  اس 

 596 ................................................................................ سنوَرقن الَني ما 
  ...................................... 596َومان كنحل  َمن  يينَرل  إاَن أَر َذلا ال عنمنرا بَاب: قَيو لاها  َيَعاَن:  -37

رَاإايمَ   596 ............................................................................ سنوَرقن َب ا إاس 
  ...................................... 596ذنرديََة َمن  مَحَ  َنا َمَص ننوٍ  إانَهن َكاَن َعب ًدا َشكنورًابَاب:  -38
َعَثَ  رَب َ  َمَقاًما حَم  بَاب: قَيو لاها:  -39   ....................................... 598منوًلاَعَسى أَن  يَيبي 
َابَاب:  -45 َا ات  تا   ............................................... 598َوَك جَت َهر  باَرَل اَ  َوَك ختن

 599 ............................................................................... سنوَرقن ال َكه فا 
يَةَ  أنولَئاَ  اَليايَن َكَفرنوا باديَاتا َرتداحل  َولاَقاإاها بَاب:  -41  599 ...................................... اآل 

 599 .............................................................................. سنوَرقن كهيعص
َرقا بَاب: قَيو لاها:  -42 س    ..................................................... 599َوأَن يار  نحل  يَيو َ  احلَ 

 655 .................................................................................. سنوَرقن الن ورا 
 655 .................... اآلية اَليايَن يَير منوَن أَد َواَجهنحل  وملَ  َيكنن  َ نحل  شنَهَداءن وَ بَاب: قَيو لاها َعَب َوَجَم:  -43
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َها ال َعَيابَ بَاب:  -44 َرأن َعني   655 ....................................................... اآلية َويَد 
 651 ................................................................................ سنوَرقن ال فنر قَانا 

 651 ................................ اآلية اَليايَن حين َشرنوَن َعَ ى ونجنو اهاحل  إاَن َجَهَنحلَ بَاب: قَيو لاها:  -45
 652 ..................................................................................  ا سنوَرقن الر و 

َدقا   652 ............................................................................... سنوَرقن الَسج 
ٍ بَاب: قَيو لاها:  -46 فاَ  َ نحل  مان  قينرَقا أَع  ن َل َما أنت    .................................. 652َ َل  َيع َ حلن نَيف 

بَابا    َ  653 .............................................................................. سنوَرقن األ 
لاها:  ني َيا َوداينَ باب: قَيو  ََياَق الد  َ  نرال َن احل  َ  إان  كنن نن كنَن َسرَاً ا يَا أَيي َها الَنخ  قنم  أَلد َواجا َ أنَمتيدع كنَن َوأنَسرد   تَيَها  َيتَيَعاَل  

  ..................................................................................... 653مجَايًل 
لاها:  -47 َن  َعَبل  بَاب: قَيو  ني هنَن َو ينؤ واه إالَي َ  َمن  َ َشاءن َوَمن  ابي تَيَغي َت  ا ٌن َمن  َ َشاءن ما َناَ  َعَ ي  َ  ينر جا َت َ َل جن

 ........................................................................................... 653 
لنهن:  -48 َذَن َلكنيحل  إاَن َطَعياٍ  بَاب: قَيو  د إاَك َأن  يينيؤ  تن نوا بينينوَت الَنخا إاَن َذلاكنيحل  َكياَن عان يَد ال َيها  -إن قوليه:-َك َ د 

  .................................................................................... 654َعظايًما
يًداإن قوله:  إان   ينب دنوا شيًئا أَو  ختن فنوهن  َإاَن الَ َه َكانَ بَاب: قَيو لنهن:  -49   ..................... 654َشها
د  إانَ بَاب: قَيو لاها:  -55  654 ....................................اآلية الَ َه َوَمَلإاَكَتهن ينَر  وَن َعَ ى الَنخا
  ............................................. 655َك َ كنوننوا َكاَليايَن آَذو ا منوَسىبَاب: قَيو لنهن:  -51

 655 ................................................................................... سنوَرقن َسَبإٍ 
َ يََده  َعَياٍب َشدايدٍ بَاب: قَيو لنهن:  -52   ................................ 655إان   نَو إاَك نَيايرل َلكنحل  بَي  

 656 .................................................................................. سنوَرقن الب َمرا 
َةا الَ ها بَاب: قَيو لنهن:  -53 َن نوا مان  َرمح  هاحل  َك  َيق  َر نوا َعَ ى أَني فنسا  656 ............. اآلية يَا عاَبالاَه اَليايَن َأس 
راها بَاب: قَيو لاها:  -54   .................................................. 656َوَما َقَدرنوا الَ َه َ َق َقد 
يًعا قَيب َهتنهن يَيو َ  ال قاَياَمةا َوالَسَمَواتن َم  وايَاتل باَيمايناها بَاب: قَيو لاها:  -55 َر ضن مجَا   .................. 656َواأل 
َر ضا إاَك َمن  َشاَء الَ هن بَاب: قَيو لنهن:  -56   ....... 657َوننفاَ  يفا الر ورا َ َرعاَق َمن  يفا الَسَمَواتا َوَمن  يفا األ 

َدقا سنوَرقن  حل ال  657 ........................................................................... َسج 
لنهن:  يَهَد َع َيي كنحل  َي عنكنيحل  َوَك أَب َريارنكنحل  َوَك جن نيولنكنحل  َوَلكاين  ظَنَين يتنحل  أَ بَاب: قَيو  نوَن َأن  َيش  يَترتا َن ال َيَه َك َوَميا كنن يتنحل  َ س 
  ....................................................................... 657ا  َيع َم نونَ يَيع َ حلن َكثاريًا  اَ 

 658 ............................................................................. سنوَرقن  حل عسق
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  ..................................................... 658إاَك ال َمَوَلَق يفا ال قنر ىَب بَاب: قَيو لاها:  -57
ف  َعَنا ال َعَياَب إانَا منؤ ماننونَ بَاب: قَيو لاها:  –58   ....................................... 658َربَيَنا اك شا
رن بَاب:  -59 َنا إاَك الَد   يَةَ  َوَما يينه  اكن  658 ..................................................... اآل 

َقاما    َ  658 ......................................................................... سنوَرقن  حل األ 
باَم أَو لايَتاهاحل  بَاب: قَيو لاها:  -65 تَيق   658 .................................... اآلية  َيَ َما رَأَو هن َعاراً ا منس 

  ............................................................................. 659سنوَرقن حمنََمٍد 
  ............................................................ 659َو ينَق دعنوا أَر َ اَمكنحل  بَاب:  -61

 659 .................................................................................... سنوَرقن ا
  ..................................................... 659َو َيقنولن َ م  مان  َمبايدٍ بَاب: قَيو لاها:  -62
  ............................................................................ 615َوال  ورا سنوَرقن 
 615 ................................................................................. باب -63
حلا سنوَرقن    ............................................................................ 611َوالَنج 
  ......................................................... 611أَ َيَرأَيي تنحل  الَلَت َوال عنَبدبَاب:  -64
  ..................................................................... 611اقي تَيَرَبت  الَساَعةن سنوَرقن 
  ................................... 611َبما الَساَعةن َمو عادن نحل  َوالَساَعةن أَل َ ى َوأََمر  باب: قَيو لاها:  -65

 611 ................................................................................ سنوَرقن الَرمح َنا 
  ...................................................... 611َومان  لنو ااَما َجَنَتانا بَاب: قَيو لاها:  -66
  ...................................................... 611ورَاتل يفا اخل اَيا ا  نورل َمق رن بَاب:  -67

َنةا  َتيا  612 ............................................................................. سنوَرقن ال منم 
لاَياءَ بَاب:  -68 ينوا َعدنوده َوَعدنوَكنحل  أَو    ............................................... 612َك  َيَت ا

رَاتٍ باب:  َناتن منَهاجا   ...................................................... 612إاَذا َجاءَكنحلن ال منؤ ما
  .................................................. 612إاَذا َجاَءَك ال منؤ ماَناتن يينَباياع َن َ بَاب:  -69

 613 ................................................................................ سنوَرقن اع نمنَعةا 
  ............................................ 613َوآَترايَن ماني هنحل  َلَما يَي  َيقنوا تااحل  بَاب: قَيو لنهن:  -75

 613 .............................................................................. سنوَرقن ال منَنا اقا َ 
َهدن إاَنَ  َلَرسنولن الَ ها بَاب: قَيو لنهن:  -71  613 ....................... اآلية إاَذا َجاَءَك ال منَنا اقنوَن قَالنوا َنش 
َمص  لاَقو  ااحل  بَاب:  -72 َسامنهنحل  َوإان  يَيقنولنوا َ س  بنَ  َأج   614 ...................... اآلية َوإاَذا رَأَيي تَيهنحل   ينع جا



  

 (811) 

  .............. 614ن  عان َد َرسنولا الَ ها َ َن يَيني َفه وا نحل  اَليايَن يَيقنولنوَن َك  ينن فاقنوا َعَ ى مَ بَاب: قَيو لنهن:  -73
راميا   614 ................................................................................ سنوَرقن الَتي 

َ تنَرد ن مَ بَاب:  -74  614 ........................................ اآلية ا َأَ َم الَ هن َل َ يَا أَيي َها الَنخا  ملا
  ........................................................................... 615ن َوال َقَ حلا سنوَرقن 
  ........................................................... 615عنتنم  بَيع َد َذلاَ  دَنايحلٍ بَاب:  -75
َشفن َعن  َسااٍ بَاب:  -76 َ  ينك    ......................................................... 615يَيو 
  .......................................................................... 615َوالنَاداَعاتا سنوَرقن 
ََ عَ سنوَرقن    .............................................................................. 615َب
  ...................................................................... 616َوي مل لا  من َفدفا َ سنوَرقن 
َ  يَيقنو ن الَناسن لاَربد ال َعاَلما َ بَاب:  -77   .................................................. 616يَيو 
ريًابَاب:  -78 َسابًا َيسا   ................................................... 616َ َسو َم حينَاَستن  ا
َ طَبَيًقا َعن  طََبقٍ بَاب:  -79   ......................................................... 616لَتَير َكنبن
َا َو نَياَ اسنوَرقن    .................................................................. 617َوالَشم 
 617 ................................................................................. باب -85
حلا رَبدَ  اَلياه َتَ قَ سنوَرقن    ........................................................... 617اقي َرأ  بااس 
َيٍة َكاذابٍَة َتاطاَئةٍ بَاب:  -81 َيةا نَايبا َفَعن  باالنَايبا   ............................. 617َكَل لَئان  ملَ  يَين َتها لََنس 
َناَك اسنوَرقن  ثَيرَ إانَا أَع  َيي    ................................................................. 618ل َكو 
  ................................................................. 618قنم  أَعنوذن باَربد ال َفَ قا سنوَرقن 

 619 ......................................................................... كاَتاب َ َهاإاما ال قنر آنا 
 619 ...................................................... بَاب: َكي َف نَيَبَل ال َو   ن  َوأََولن َما نَيَبلَ  -1
رنمٍ  -2 َعةا َأ    619 ....................................................... بَاب: أنن باَل ال قنر آنن َعَ ى َسبي 
د  -3 ر ايمن يَيع راضن ال قنر آَن َعَ ى الَنخا   .............................................. 625بَاب: َكاَن جا
د  -4   ........................................................ 625بَاب: ال قنرَاءا مان  َأيب َيابا الَنخا
  .......................................................... 625قنم   نَو الَ هن َأَ دل بَاب: َ ه ما  -5
 621 ................................................................... بَاب: َ ه ما ال منَعودَذاتا  -6
 621 ............................................. َمَلإاَكةا عان َد قارَاَءقا ال قنر آنا بَاب: نينبنولا الَسكايَنةا َوال   -7

 621 .................................................................... باب: َمن  ملَ  يَيتَيَغَن باال قنر آنا 
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تا ال قنر آنا  -8  622 ............................................................. بَاب: ات تاَباطا يَبا ا
 622 ....................................................... بَاب: َتيي رنكنحل  َمن   َيَعَ حَل ال قنر آَن َوَعَ َمهن  -9
تاي َكارا ال قنر آنا َو َيَعا نداها  -15  622 .......................................................... بَاب: اس 
 623 ...................................................................... بَاب: َمدد ال قارَاَءقا  -11
نا الَرو تا باال قارَاَءقا لا  قنر آنا  -12  623 ..................................................... بَاب:  نس 
 623 ............................................................... بَاب: يفا َكحل  يينق رَأن ال قنر آنن  -13
 624 .................................. بَاب: إامث ن َمن  رَاَءد باقارَاَءقا ال قنر آنا  أَو   ََأَكَم باها  أَو  َ َجَر باها  -14
 625 ............................................... بَاب: اقي َرءنوا ال قنر آَن َما اإي تَيَ َفت  َعَ ي ها قين نوبنكنحل   -15

 626 .............................................................................. كاَتاب الندَكا ا 
 626 ................................................................ التَير تايتا يفا الندَكا ا بَاب:  -1
َرهن مان  التََبت ما َواخل اَراءا  -2  626 ......................................................... بَاب: َما ينك 
َب َكارا  -3  626 ..................................................................... بَاب: ناَكا ا األ 
 627 ........................................................... بَاب:  َيب وايجا الردَغارا مان  ال كاَبارا  -4
َفاءا يفا الددينا  -5 َك   627 .................................................................. بَاب: األ 
 628 ............................................................ بَاب: َما يينتَيَقى مان  شنؤ  ا ال َمر أَقا  -6
  ...................................................... 628َوأنَمَها نكنحل  الَلِتا أَر َ ع َنكنحل  بَاب:  -7
ا  -8  629 .......................................................بَاب: َمن  قَاَل: َك َرَ اَع بَيع َد َ و َل  
 629 ......................................................... بَاب: َك  ينن َكنن ال َمر أَقن َعَ ى َعَمتاَها -9
 629 ......................................................................... بَاب: الشدَغارا  -15
ريًا بَاب: نَيه  ا َرسنولا الَ ها  -11 َعةا َأتا  635 ......................................... َعن  ناَكا ا ال منتي 
َسَها َعَ ى الرَ  -12  635 ............................................ جنما الَرالانا بَاب: َعر ضا ال َمر أَقا نَيف 
 635 ....................................................... بَاب: الَنظَرا إاَن ال َمر أَقا قَيب َم التَيب وايجا  -13
 631 ........................................................ يا  بَاب: َمن  قَاَل: َك ناَكاَ  إاَك باوَ  -14
َر َوالثَييدَت إاَك باراَ اَإا -15 َبن َوَتيي رنهن ال باك   631 ...................................... بَاب: َك يينن كانن األ 
 631 ............................................ هن َو اَ  َكاراَ ةل  َناَكا نهن َمر لنولل بَاب: إاَذا َدَوَ  ابي َنتَ  -16
يها َ َن يَين كاَن أَو  يَدَعَ  -17  632 ...................................... بَاب: َك َ   نتن َعَ ى تا  َبةا َأتا
 632 ..................................................... بَاب: الش رنوطا اَليتا َك تَام  يفا الندَكا ا  -18
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َها  َولنَعاإاهاَن باال بَيرََكةا  -19 دايَن ال َمر أََق إاَن َدو جا َوقا الَلِتا يَيه   632 ............................... بَاب: الندس 
َ هن  -25  632 ....................................................... بَاب: َما يَيقنولن الَرجنمن إاَذا أََ ى أَ  
 632 ................................................................. بَاب: ال َولايَمةا َوَلو  باَشاقٍ  -21
 633 .............................................................. بَاب َمن  أَو مَلَ باأََقَم مان  َشاقٍ  -22
 633 ......................................................... بَاب: َ قد إاَجابَةا ال َولايَمةا َوالَدع َوقا  -23

 633 ................................................... َدع َوَق  َيَقد  َعَرى الَ َه َوَرسنولَهن باب: َمن   َيَرَك ال
 633 ................................................................... بَاب: ال َويَباقا باالندَساءا  -24
25-    َ نا ال منَعاَشَرقا َمَص األ   633 ......................................................... ما بَاب:  نس 
ََ ٍد إاَك باإاذ ناها  -26 َها ألا  636 ........................................ بَاب: َك  َأ َذنا ال َمر أَقن يفا بَيي تا َدو جا
 637 ................................................................................. باب -27
َ الندَساءا إاَذا أَرَاَل َسَفرًا -28  637 ..................................................... بَاب: ال قنر َعةا بَي  
َ الندَساءا  -29 لا بَي    637 ................................................................ بَاب: ال َعد 
َا ملَ  يَيَنم   َوَما يينني َهى مان  ا  تاَ ارا الَهرَقا  -35  637 ...................................... بَاب: ال منَتَشبدصا  ا
رَقا  -31  638 ........................................................................... بَاب: ال َغيي 
دا انَ  -32 َرقا الندَساءا َوَوج   638 ............................................................. بَاب: َتيي 
 639 ...............................بَاب: َك َ   نَوَن َرجنمل باام رَأٍَق إاَك ذنو حَم َرٍ   َوالد تنولن َعَ ى ال منغايَبةا  -33
َها -34 َعتَيَها لاَبو جا ر  ال َمر أَقن ال َمر أََق  َيتَيني   639 ............................................... بَاب: َك  ينَباشا
َ هن لَي ًل إاَذا َأطَاَل ال َغي َبَةيف َحَاَ َة أَن   -35 ََ َعثَيرَا ااحل  بَاب: َك َي  رنا  أَ    639 ................ يَيَتَ َونَيهنحل  أَو  يَي  َتما
 645 ...................................................................... بَاب: طََ تا ال َوَلدا  -36

 645 .............................................................................. كاَتاب الَ َلاا 
رنوا ال عاَدقَ   بَاب: قَيو لن الَ ها  َيَعاَن: -1 تنحل  الندَساَء َ  َ دقنو نَن لاعاَد ااَن َوَأ     ......... 645يَا أَيي َها الَنخا  إاَذا طََ ق 
َاإاةن  َيع َتد  باَيلاَ  الَ َلاا بَاب -2  641 ............................................... : إاَذا طن دَقت  احل 
رَأَ َهن باالَ َلاا  -3 هن الَرجنمن ام   641 .......................................... بَاب: َمن  طََ َق  َوَ م  يينَواجا
 641 ............................................................ بَاب: َمن  َجَود الَ َلَا الَثَل  -4
َ تنَرد ن َما َأَ َم الَ هن َل َ بَاب:  -5   ......................................................... 642ملا

ييبيياب: ال َييلَ  ييَيانا يفا ال َييَلاا َوالشد َييا  َوال َغ َييطا َوالندس 
ننييونا َوأَم راإا رَانا َوال َمج  يير ها َوالَسييك  ت ييَلاا َوال كن ر كا َوَتييري اها اا يفا اإلا

 ........................................................................................... 643 
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 643 ........................................................... بَاب: اخل ن  صا وََكي َف الَ َلان  ايها  -6
د  -7  643 ....................................................... يفا َدو  ا بَرايرَقَ  بَاب: َشَفاَعةا الَنخا
 644 ............................................................................ بَاب: ال دَعانا  -8
 644 ............................................................... بَاب: إاَذا َعَرَض بانَيف  ا ال َوَلدا  -9
ا:  -15 َما ا لا  منَتَلعانَي   ن كنَما  َاإاتل »بَاب: قَيو لا اإل ا  644 .....................  «إاَن َأَ دَكنَما  َكاذابل  َيَهم  ما

َالا َأَج نهنَن أَن  َيَهع َن مَح َ هننَ باب:    ............................................. 644َوأنوَكتن اأَلمح 
ما لا  َياَلقا  -11  645 .................................................................. بَاب: ال كني 

 645 ............................................................................. كاَتاب النَيَفَقاتا 
ما  -1   َ  645 ............................................................ باب: َ ه من النَيَفَقةا َعَ ى األ 
َا نَيَفَقةا الرَ  -2  646 .......................... جنما قنوَت َسَنٍة َعَ ى أَ   اها  وََكي َف نَيَفَقاتن ال عاَيالا بَاب: َ ب 

َط عاَمةا   646 ............................................................................. كاَتاب األ 
 646 .................................. اآلية. كن نوا مان  طَيدَباتا َما َرَدقي َناكنحل  باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن: -1
ما باال َيما ا  -2 َك  ماَيةا َعَ ى ال ََعا ا َواأل   647 ................................................. بَاب: الَتس 
 647 ................................................................ ب: َمن  َأَكَم َ َن َشباصَ بَا -3
رَقا  -4 ما َعَ ى اخل اَوانا َوالس ف  َك   647 ............................................ بَاب: اخل نب با ال منرََققا  َواأل 
ا  بَاب: طََعا ن  -5 ثي نَي   فا  اكا دا َيك   648 ......................................................... ال َوا ا
دٍ  -6  648 ........................................................ بَاب: ال منؤ مانن يَأ كنمن يفا ماعًى َوا ا
ما منَتكاًئا -7 َك   648 ...................................................................... بَاب: األ 

 648 ............................................................................... باب: الشدَواءا 
 649 ........................................................... طََعاًما بَاب: َما َعاَب الَنخا   -8
 649 ................................................................... بَاب: النَيف  ا يفا الَشعاريا  -9
 649 ................................................. َوَأيب َيابنهن يَأ كن نونَ  بَاب: َما َكاَن الَنخا   -15
 655 ......................................................................... بَاب: التَي  بايَنةا  -11
ما يفا إانَاٍء منَفَهةٍ  -12 َك   655 ........................................................... بَاب: األ 
َواناها  -13  655 ..................................................... بَاب: الَرجنما يَيَتَكَ فن ال ََعاَ  إلاات 
 651 ................................................................... بَاب: ال قاثَاءن باالر َطتا  -14
را  -15  651 ................................................................... بَاب: الر َطتا َوالَتم 
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َوقا بَاب: ال   -16  651 .......................................................................... َعج 
ن دايما  -17 َيَباباصا َوَمردَها قَيب َم أَن  من َسَن باال ما  652 .........................................بَاب: َلع قا األ 
ن دايما  -18  652 ......................................................................... بَاب: ال ما
 652 ........................................................ بَاب: َما يَيقنولن إاَذا  َيرََ  مان  َطَعاماها  -19
رنوابَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -25 تنحل   َاني َتشا   ............................................ 652 َإاَذا َطعام 

 653 ............................................................................... كاَتاب ال َعقايَقةا 
َيةا ال َمو لنولا َتَداَق ينوَلدن لاَمن  ملَ  يَيعنَق َعن هن  َوَت نايكاها  -1 ما  653 .................................... بَاب: َ س 
د يفا ال َعقايَقةا  -2 ََذد َعن  الَرخا  654 ................................................... بَاب: إاَماطَةا األ 
 654 ............................................................................. بَاب: ال َفرَعا  -3

 654 ....................................................................... كاَتاب الَيبَاإانا َوالَري دا 
َيةا َعَ ى الَري دا  -1 ما  654 ................................................................. بَاب الَتس 
 655 ....................................................................... بَاب: يَبي دا ال َقو سا  -2
َي ما َوال بينن دنقَةا  -3  655 ................................................................... بَاب: اخل 
َيةٍ  -4 ََ باَك  تا يَبي ٍد أَو  َماشا  656 ............................................. بَاب: َمن  اقي تَيىَن َك  ًبا لَي 
ا أَو  َثَلثَةً  -5  656 .................................................. بَاب: الَري دا إاَذا َتاَب َعن هن يَيو َم  
رَالا  -6 ما اعَ   656 ........................................................................ بَاب: َأك 
را َوالَيب نا  -7  656 ...................................................................... بَاب: الَني 
بنورَقا َوال منَجثََمةا  -8 ثي َ ةا َوال َمر  َرهن مان  ال من  657 ............................................... بَاب: َما ينك 
 657 ....................................................................... حلَ حلا الَدَجا ا  بَاب: -9
ما كنمد ذاه نَاٍب مان  السدَباعا  -15  657 ...................................................... بَاب: َأك 
 657 ......................................................................... بَاب: ال ماس  ا  -11
 657 ........................................................... بَاب: ال َعَ حلا َوال َوس حلا يفا الر ورَقا  -12

ََ ا ا د   658 ............................................................................ كاَتاب األ 
َهابَاب: َما يينؤ   -1 ني  ََ ا ا د َوَما يينتَيَبَولن ما  658 ........................................... َكمن مان  حلننو ا األ 

رابَةا  َش   659 .............................................................................. كاَتاب األ 
َل إا ََ باب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -1 َد َك ن راج  َن َرابن َواأل  رن َواأل  رن َوال َمي سا َم   659 .................... اآلية ا اخل 
رن مان  ال َعَسما  َو نَو ال بات صن  -2 َم   665 ......................................................... بَاب: اخل 
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َر َوينَسمديها باَغري ا اي اها  -3 َم  م  اخل  َتيا  665 ........................................ بَاب: َما َجاَء  ايَمن  َيس 
َو عاَيةا َوالتَيو را  -4 ن تاَباذا يفا األ   661 ........................................................... بَاب: اكا
د  -5 يصا الَنخا َو عاَيةا َوالظ رنوما بَيع َد النَيه  ا  بَاب:  َير تا  661 ..................................... يفا األ 
َر إاَذا َكاَن منس كارًا  َوأَن  َك  -6 َر َوالَتم  ا يفا إاَلا ٍ  بَاب: َمن  رََأد أَن  َك َ   اَط ال بنس   661 ............ جَي َعَم إاَلاَم  
 662 ....................................................................... بَاب: شنر با الَ نَبا  -7
 662 ................................................................. بَاب: شنر با الَ نَبا باال َماءا  -8
 662 ...................................................................... بَاب: الش ر با قَاإاًما -9
قاَيةا  -15 َس  تاَنا ا األ   663 ................................................................. بَاب: ات 
 663 ............................................................ ربا من َ حلا السقاءباب: الش -11
ا أَو  َثَلثَةٍ  -12  663 .......................................................... بَاب: الش ر با بانَيَفَس  
 663 ...................................................................... بَاب: آناَيةا ال فاَهةا  -13
د  -14  663 ................................................... َوآناَيتاها  بَاب: الش ر با مان  َقَد ا الَنخا

 664 ............................................................................. كاَتاب ال َمر َ ى
 664 ............................................................ بَاب َما َجاَء يفا َكَفاَرقا ال َمَرضا  -1
َدقا ال َمَرضا  -2  665 ...................................................................... بَاب: شا
 666 ...........................................................بَاب: َ ه ما َمن  ينر رَعن مان  الردينا  -3
 666 .............................................................. بَاب: َ ه ما َمن  َذَ َت َبَررنهن  -4
ًيا َورال  ًا َعَ ى احل اَمارا  -5  666 ......................................... بَاب: عاَياَلقا ال َمرايةا رَاكاًبا َوَماشا
َتَد  ا ال َوَجصن  -6 : اش  : َواَرأ َساه   أَو  صل  أَو   666 ................. بَاب: َما رنتدَص لا  َمرايةا أَن  يَيقنوَل: إايد َوجا
 667 ............................................................... رايةا ال َمو تَ بَاب: َمَ د ال مَ  -7
 668 ............................................................... بَاب: لنَعاءا ال َعاإادا لا  َمرايةا  -8

 668 ............................................................................... كاَتاب ال دتد 
َفاءً  -1  668 .................................................... بَاب: َما أَني َبَل الَ هن َلاًء إاَك أَني َبَل َلهن شا
 669 .................................................................. بَاب: الشدَفاءن يفا َثَل ٍ  -2
 669 .................................................................... بَاب: الَدَواءا باال َعَسما  -3
ََبةا الَسو َلاءا  -4  669 ..................................................................... بَاب: احل 
راهد  -5  669 ................................................... بَاب: الَسعنوطا باال قنس طا ا  ان داهد َوال َبي 
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 675 .................................................................. بَاب: احل اَجاَمةا مان  الَداءا  -6
َتوا  -7 تَيَود أَو  َكَود َتيي رَهن  َوَ ه ما َمن  ملَ  َيك   675 ..........................................بَاب: َمن  اك 
 675 ............................................................................ بَاب: اع نَيا ا  -8
 671 ...................................................... بَاب: َك يَبَفَر  َو نَو َلاءل يَأ تنين ال َب  نَ  -9
َن تا  -15  671 ..................................................................... بَاب: َذاتا اع 
 672 ............................................................. بَاب: احل نَمى مان   َيي نا َجَهَنحلَ  -11
 672 .............................................................. بَاب: َما يني َكرن يفا ال َاعنونا  -12
ا  -13  672 ....................................................................... بَاب: رنقي َيةا ال َع  

ن َ ق؟   672 ............................................................................. باب: ال َع  
ََيةا َوال َعق َربا  -14  673 ............................................................... بَاب: رنقي َيةا احل 
د  -15   ..................................................................... 673بَاب رنقي َيةا الَنخا
 673 .......................................................................... بَاب: ال ديَيرَقا  -16
 673 ......................................................................... بَاب: ال كاَهانَةا  -17
رًا -18 ي   674 ............................................................... بَاب: إاَن مان  ال بَيَيانا سا
 674 ......................................................................... امةَ بَاب: َك   -19
َبايجا  -25 َامن مان هن َواخل   674 ........................................ بَاب: شنر با الس حلد َوالَدَواءا باها َوَما  ن
نَاءا  بَاب: إاَذا َوَقَص الي بَابن يفا  -21  674 .......................................................... اإل ا

 675 ............................................................................... كاَتاب ال دَباسا 
ا  َيهنَو يفا النَارا  -1 َفَم مان  ال َكع بَي    675 ................................................... بَاب: َما َأس 
َ ةا  -2  676 .............................................................. بَاب: ال بينرنولا َواحل ابَيَرقا َوالَشم 
 676 ..................................................................... بَاب: الثيدَيابا ال بايةا  -3
را َما جَينودن مان هن بَ  -4 َرايرا لا ردَجالا  َوَقد  َا احل   676 ................................................ اب: لنب 
َرايرا  -5 َاشا احل   676 ...................................................................... بَاب: ا  رتا
 677 ........................................................... لتَيَبع فنرا لا ردَجالا بَاب: النَيه  ا َعن  ا -6
 677 ............................................................... بَاب: النيدَعالا السدب تاَيةا َوَتري اَ ا -7
َدقٍ  -8  677 ............................................................. بَاب: َك َ  شا  يفا نَيع ٍم َوا ا
َرد -9  677 .................................................................. بَاب: يَين باعن نَيع َ هن ال ينس 
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د  -15  677 ........................................ «َك يينني َق ن َعَ ى نَيق  ا َتامَاها »: بَاب: قَيو لا الَنخا
رَا ا ال منَتَشبدهاَ  باالندَساءا مان  ال بينينوتا  -11  677 ............................................... بَاب: إات 
َظ َفارا  -12  678 ................................................................... بَاب:  َيق  ايحلا األ 
 678 ........................................................................ بَاب: اخل اَهابا  -13
ع دا  -14  678 .......................................................................... بَاب: اعَ 
 679 ........................................................................... بَاب: ال َقبَعا  -15
َيةا  -16  679 .......................................................... بَاب: ال ديتا يفا الرَأ سا َوال دي 
 679 ................................................................ بَاب: َمن  ملَ  يَيرنَل ال ديتَ  -17
 679 .......................................................................... بَاب: الَيرايرَقا  -18

تَيَف دَجاتا لا  ينس نا   679 ................................................................... باب: ال من
 685 ...................................................................... باب: ال َويب ما سا الَشَعرا 

 685 ...................................................... بَاب: َعَيابا ال منَرودرايَن يَيو َ  ال قاَياَمةا  -19
 685 .................................................................... بَاب: نَيق ةا الر َورا  -25
ٌَ ماَن الَتَراوايرا باب  681 .................................................................. : َما ونطا

ََلبا   681 ...............................................................................كاَتاب األ 
َبةا  -1 نس نا الر ي   681 ...................................................... بَاب: َمن  َأَ ق  الَناسا كا
 682 ............................................................. بَاب: َك َيسنت  الَرجنمن َوالاَدي ها  -2
 682 ........................................................................ بَاب: إامث ا ال َقاطاصا  -3
 682 ............................................................... بَاب: َمن  َويَبَم َويَبَ هن الَ هن  -4
َا -5 حلن باَبَل ا  682 .................................................................. بَاب:  ينَبم  الَر ا
ٌا  -6 ََ ال َوايبامن باال منَكا ا  682 ............................................................. بَاب: لَي 
باي اها َومنَعانَيَقتاها  -7 َةا ال َوَلدا َو َيق   683 ......................................................... بَاب: َرمح 
اإََة جنب ءٍ  -8 ََة ما  683 .......................................................... بَاب: َجَعَم الَ هن الَرمح 
يا  -9 د َعَ ى ال َف ا  683 ........................................................... بَاب: َو  صا الَرخا
َةا النَاسا َوال بَيَهاإاحلا  -15  683 .............................................................. بَاب: َرمح 
َارا  -11  684 ................................................................... بَاب: ال َويَباقا بااع 
 684 ....................................................... بَاب: إامث ا َمن  َك يَأ َمنن َجارنهن بَيَواإاَقهن  -12
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را َ َل يينؤ ذا َجارَهن بَاب: مَ  -13 تا  684 ....................................... ن  َكاَن يينؤ مانن باالَ ها َوال يَيو  ا اآل 
 685 ............................................................... بَاب: كنم  َمع رنوٍم يَبَدقَةل  -14
َم را كن دها بَاب: الرد  -15  685 ................................................................   قا يفا األ 
هاحل  بَيع ًها -16 ناَ  بَيع ها  685 ..................................................... بَاب:  َيَعاوننا ال منؤ ما
ًشا َا بَاب: ملَ  َيكنن  الَنخا   -17 ًشا َوَك منتَيَفا ا  685 ..............................................  ا
ما  -18 َرهن مان  ال بن   نا اخل ن نقا َوالَسَ اءا َوَما ينك   686 ........................................... بَاب:  نس 
 686 ....................................................... السدَبابا َوالَ ع نا  بَاب: َما يينني َهى مان   -19
َرهن مان  الَنمايَمةا  -25  686 .............................................................. بَاب: َما ينك 
َرهن مان  الَتَمالن ا  -21  686 .............................................................. بَاب: َما ينك 
 687 ..................................................... بَاب: َما يينني َهى َعن  الَتَياسندا َوالَتَدابنرا  -22
 687 ............................................................... بَاب: َما َيكنونن مان  الظَند  -23
ها  -24  687 ........................................................... بَاب: َسرت ا ال منؤ مانا َعَ ى نَيف سا
رَقا  -25  688 .......................................................................... بَاب: ا  اج 
  ................... 688يَا أَيي َها اَليايَن آَمننوا ا َيقنوا الَ َه وَكنوننوا َمَص الَرالاقا َ اَن: بَاب: قَيو لا الَ ها  َيعَ  -26
ََذد -27  688 ................................................................ بَاب: الَرر ا َعَ ى األ 
َيرا مان  ال َغَهتا  -28  689 ................................................................. بَاب احلَ 
ََياءا  -29  689 ........................................................................... بَاب: احل 
ئ تَ  -35 َنص  َما شا َتي  ا  َايب   689 .....................................................بَاب: إاَذا ملَ  َ س 
ن باَساطا إاَن النَاسا  -31  689 ............................................................... بَاب: اكا
ا  -32 ٍر َمرَ َي    695 ................................................... بَاب: َك يين  دَ ن ال منؤ مانن مان  جني 

ها  َمتاها إايَاهن بانَيف سا د  رَا ا الَهي فا َوتا  695 ........................................................ باب: إاك 
رَهن مان هن  -33  695 ......................................بَاب: َما جَينودن مان  الشدع را َوالَرَجبا َواحل نَداءا  َوَما ينك 
را الَ ها َوال عا  حلا َوال   -34 ن َسانا الشدع رن َ َن َيرنَدهن َعن  ذاك  َرهن أَن  َيكنوَن ال َغالاَت َعَ ى اإل ا  695 .... قنر آنا بَاب: َما ينك 
 695 ...................................................... بَاب: َما َجاَء يفا قَيو لا الَرجنما َويي َ  َ  -35
َعى النَاسن بادبَاإاهاحل   -36  691 ........................................................... بَاب: َما يند 

 691 .................................................................. بنَثت  نَيف سا باب: كَ يَيقنم : تَ 
د  -37  691 ............................................ «إاَ َا ال َكر  ن قَي  تن ال منؤ مانا »: بَاب: قَيو لا الَنخا
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َب نا  حلا احل   691 ............................................................................ باب: اس 
َسَن مان هن  -38 حٍل َأ   س حلا إاَن اس   692 .................................................. بَاب: َت وايما اكا
َبهن  َينَيَقَص مان  اي اها َ ر  ًا -39  692 .............................................. بَاب: َمن  َلَعا يَبا ا
َاءا إاَن الَ ها َعَب َوَجمَ  -45 َي   693 .................................................... بَاب: أَبي َغةا األ 
َا  -41 دا لا  َعاطا م   693 .................................................................. بَاب: احلَ 

ََ َكي َف ينَشَمتن   693 ................................................................ باب: إاَذا َعَ 
 693 .................................................... بَاب: إذا  َثاَءَب    َيهص  يَده ع ى  يه -42

تا  س   694 ............................................................................ ئ َيانا كاَتاب اكا
 694 ........................................................... بَاب: َ س  ايحلا ال َق ايما َعَ ى ال َكثاريا  -1
 694 .......................................................... بَاب: يَس دحلن ال َماشا  َعَ ى ال َقاعادا  -2
 695 ........................................................ بَاب: الَسَل ا لا  َمع راَ ةا َوَتري ا ال َمع راَ ةا  -3
ما ال َبَررا  -4 تائ َيانن مان  َأج  س   695 .......................................................... بَاب: اكا
َوارا ا لنوَن ال َفر  ا  -5  695 .............................................................. بَاب: دانَا اعَ 
َيانا  -6  695 .............................................................. بَاب: الَتس  ايحلا َعَ ى الردبي 
 696 ..........................................................بَاب: إاَذا قَاَل: َمن  َذا   َيَقاَل: أَنَا -7

َمةا الَسَل ن  ما اليد  696 ....................................................... باب: َكي َف يينَرل  َعَ ى أَ  
 696 ..................................................... الرجم الرجَم من جَم سهبَاب: ك ينقيحل  -8
تاَباءا باال َيدا  َو نَو ال قنر  نَراءن  -9  696 ....................................................... بَاب: اكا  

ف نا السدرد   696 ........................................................................... باب:  ا
َناَجاقا  -15 ثَيَر مان  َثَلثٍَة َ َل بَأ َس باال منَسارَقا َوال من  696 ................................. بَاب: إاَذا َكاننوا َأك 
َركن النَارن يفا ال بَيي تا عا  -11  697 .................................................. ن َد النَيو  ا بَاب: َك  ينتي 
 697 ................................................................. بَاب: َما َجاَء يفا ال باَناءا  -12

 698 ............................................................................. كاَتاب الَدَعَواتا 
َتَجابَةل  -1  698 ............................................................ بَاب: لاكنمد َنخا  َلع َوقل منس 
تاغ َفارا  -2 س   698 .................................................................. بَاب: أَ  َهما اكا
تاغ َفا -3 د بَاب: اس  َ ةا  را الَنخا  699 .................................................... يفا ال يَيو  ا َوال َيي 
 699 ............................................................................ بَاب: التَيو بَةا  -4
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َدد الين  -5 ىَن َت َت اخل  ىَن بَاب: َو  صا ال َيدا ال ينم   699 ................................................... م 
َنا  -6   َ  699 ..............................................................بَاب: النَيو  ا َعَ ى الشدقد األ 
 755 ............................................................ بَاب: الد َعاءا إاَذا اني َتَبَه ماَن ال َي ما  -7
 755 ................................................................................... باب -8
راَه َلهن  -9 أََلَة  َإانَهن َك منك   755 ....................................................... بَاب: لايَيع با   ال َمس 
َتَجابن لا  َعب دا َما ملَ  يَيع َجم   -15  751 ....................................................... بَاب: ينس 
 751 ............................................................... بَاب: الد َعاءا عان َد ال َكر با  -11
 751 ............................................................ دا ال َبَلءا بَاب: التَيَعو ذا مان  َجه   -12
د  -13 َع  هن لَهن دََكاًق َوَرمح َةً »: بَاب: قَيو لا الَنخا  751 ..................................... «َمن  آَذيي تنهن  َاج 
 752 ............................................................ مان  َعَيابا ال َقر ا  بَاب: التَيَعو ذا  -14
 752 .......................................................... بَاب: التَيَعو ذا مان  ال َمأ مثَا َوال َمغ َر ا  -15

ا َوال   تاَعاَذقا ماَن اع ننب   752 ............................................................ َكَسما باب: اكاس 
د  -16 ني َيا َ َسَنةً »: بَاب: قَيو لا الَنخا  752 ........................................... «َربَيَنا آ اَنا يفا الد 
د  -17  753 ................................. «ات فار  يا َما َقَدم تن َوَما َأَتر تن  الَ هنحلَ »: بَاب: قَيو لا الَنخا
 753 .................................................................... بَاب: َ ه ما التَيه  ايما  -18
باينا  -19  753 ....................................................................بَاب: َ ه ما الَتس 
را الَ ها َعَب َوَجمَ  -25  753 ........................................................... بَاب: َ ه ما ذاك 

 755 ............................................................................... كاَتاب الردقَااا 
َرقا  -1 تا  755 ................................................... الَرَية َوالَفرَا  َوَك َعي َ  إاَك َعي  ن اآل 
د  -2 ني َيا َكأََنَ  َترايتل أَو  َعابارن َسبايمٍ »: بَاب: قَيو لا الَنخا  755 ............................. «كنن  يفا الد 
ََمما َوطنولاها  -3  756 .................................................................... بَاب: يفا األ 
تدَ  َسَنًة  َيَقد  أَع َيَر الَ هن إالَي ها يفا ال عنمنرا  -4  756 ........................................ بَاب: َمن  بَيَ َ  سا
هن الَ ها  -5  756 ...................................................... بَاب: ال َعَمما اَلياه يينب تَيَغى باها َوج 
 757 ................................................................... بَاب: َذَ ابا الَراحلاا َ  -6
َنةا ال َمالا بَ  -7  757 ............................................................. اب: َما يينتَيَقى مان   اتي 
 757 ............................................................. بَاب: َما َقَدَ  مان  َمالاها  َيهنَو لَهن  -8
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َا   757 ...................................................................... باب: ال غاىَن تاىَن النَيف 
د  -9 ني َيابَاب: َكي َف َكاَن َعي  ن الَنخا َياباها َوخَتَ ديهاحل  مان  الد   758 ................................   َوَأيب 
 759 ...................................................... َعَ ى ال َعَمما  بَاب: ال َقر دا َوال منَداَوَمةا  -15
َو ما  -11  759 ................................................................ بَاب: الَرَجاءا َمَص اخل 
ف نا ال دَسانا  -12  715 ....................................................................بَاب:  ا
ن تاَهاءا َعن  ال َمَعايبا  -13  715 ............................................................ بَاب: اكا
َبت  الَنارن باالَشَهَواتا  -14  715 .......................................................... بَاب:  نجا
ث من َذلا َ بَا -15 رَاكا نَيع  اها  َوالنَارن ما ََنةن أَقي َربن إاَن َأَ داكنحل  مان  شا  711 .............................. ب: اع 
َفَم مان هن  َوَك يَين ظنر  إاَن َمن   نَو  َيو قَهن  -16  711 ............................... بَاب: لايَين ظنر  إاَن َمن   نَو َأس 
ََسَنٍة أَو  باَسيدَئةٍ  -17  711 ........................................................... بَاب: َمن  َ حَل كا
ََمانَةا  -18  711 ...................................................................... بَاب: َر  صا األ 
َعةا  -19  712 ................................................................... بَاب: الرديَاءا َوالس م 
 712 ........................................................................ بَاب: التَيَوا نصا  -25
 713 ................................................ َ َت الَ هن لاَقاَءهن بَاب: َمن  َأَ َت لاَقاَء الَ ها أَ  -21
 713 ................................................................. بَاب: َسَكرَاتا ال َمو تا  -22
َر َض يَيو َ  ال قاَياَمةا  -23  714 ..................................................... بَاب: يَيق باةن الَ هن األ 
رن  -24 ش   714 .......................................................................... بَاب: احلَ 
َ  ييَ بَيياب: قَيييو لا ال َييها  َيَعيياَن:  -25 ٍ  َعظايييحٍل ييَييو  ييحل  َمبي عنوثنييوَن لايَيييو  قنييو ن النَيياسن لاييَربد ال َعيياَلما َ َأَك َيظنيين  أنولَئاييَ  أَنَيهن

 .......................................................................................... 715 
 715 ............................................................. بَاب: ال قاَراصا يَيو َ  ال قاَياَمةا  -26
ََنةا َوالنَارا  -27 َفةا اع   715 ................................................................. بَاب: يبا
و ضا  -28  717 ...................................................................... بَاب: يفا احلَ 

 718 ............................................................................... كاَتاب ال َقَدرا 
 718 ........................................................... ال َقَ حلن َعَ ى عا  حلا الَ ها  بَاب: َجفَ  -1
  ....................................................... 719وََكاَن أَم رن الَ ها َقَدرًا َمق دنورًابَاب:  -2
رن إاَن ال َقَدرا بَاب: إال َقاءا ال َعب دا النَ  -3  719 .......................................................... ي 
 719 ............................................................ بَاب: ال َمع رنو ن َمن  َعَرحَل الَ هن  -4
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َ ال َمر ءا َوقَي  باها بَاب:  -5   ........................................................... 719حَينولن بَي  
َانا َوالن ينورا    َ  725 ........................................................................ كاَتاب األ 

َاناكنحل  بَاب: قَيو لن الَ ها  َيَعاَن:  -1 ينكنحل  الَ هن باالَ غ وا يفا أَ    725 ............................. اآلية َك يينَؤاتا
د  -2    ......................................................... 721بَاب: َكي َف َكاَنت   َا ن الَنخا

ءا َوإان  ملَ  حينََ ف    722 ..................................................... باب: َمن  َ َ َف َعَ ى الَش  
َا ااحل  بَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -3 َد أَ     ........................................ 722َوأَق َسمنوا باالَ ها َجه 
َانا  -4   َ ًيا يفا األ   722 ........................................................... بَاب: إاَذا َ ناَج نَاسا
را يفا ال َاَعةا  -5  722 ....................................................................بَاب: الَني 
رل  -6  723 ................................................................ بَاب: َمن  َماَت َوَعَ ي ها نَي 
َيةٍ  -7 را  ايَما َك َ   ا ن َويفا َمع را  723 ...................................................... بَاب: الَني 

َانا    َ  723 ........................................................................ كاَتاب َكَفارَاتا األ 
د بَاب يَباعا ال َمداي -1  723 .....................................................َوبَيرََكتاها  َنةا َومندد الَنخا

 724 .............................................................................. كاَتاب ال َفرَاإاةا 
 724 ........................................................... بَاب: ماريَا ا ال َوَلدا مان  أَبايها َوأنمدها  -1
ب نا َمَص بان تٍ  -2  725 ........................................................... بَاب: ماريَا ا ابي َنةا اكا
ني هنحل   -3 نت تا ما هاحل   َواب نن األ   725 ........................................... بَاب: َمو َن ال َقو  ا مان  أَني فنسا
 725 .............................................................. بَاب: َمن  اَلَعى إاَن َتري ا أَبايها  -4

 726 ............................................................................... كاَتاب احل ندنولا 
َرايدا َوالنيدَعالا  -1  726 ............................................................. بَاب: الَهر با بااع 
َاراٍ  مان  ال ماَ ةا  -2 ََ خبا را  َوأَنَهن لَي  َم  َرهن مان  َلع نا َشارابا اخل   727 ............................... بَاب: َما ينك 
 727 ............................................................. بَاب: َلع نا الَسارااا إاَذا ملَ  ينَسحلَ  -3
  ................................. 727َوالَساراان َوالَساراَقةن  َاق  َعنوا أَي دايَيهنَمابَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -4

تينَر َعَ ي ها  َما ا أَن  َيس  دد وملَ  يينبَي د   َ م  لا ا  728 .......................................... باب: إاَذا أَقَيَر بااحلَ 
َت أَو   َما ن لا  منقارد َلَعَ َ  َلَمس   728 .......................................... َتَمب َت باب: َ م  يَيقنولن اإلا

ََلبن  -5  728 ................................................................ بَاب: َكحل التَيع بايرن َواأل 
 728 ....................................................................... بَاب: َقي ما ال َعبايدا  -6

يَاتا   729 .............................................................................. كاَتاب الدد
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ًنا منتَيَعمدًدا َ َجبَاؤنهن َجَهَنحلن بَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -1 تنم  منؤ ما   ............................. 729َوَمن  يَيق 
َياَ ابَاب:  -2   ................................................................... 735َوَمن  َأ  
ا بَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -3 َ باال َع   َا َوال َع   ََ باالنَيف    ................................... 735َأَن النَيف 
 735 ........................................................ بَاب: َمن  طََ َت َلَ  ام راٍ  باَغري ا َ ق   -4
 735 ............................................... بَاب: َمن  َأَتَي َ َقهن أَو  اقي َتَص لنوَن الس    َانا  -5
َيَباباصا  -6  731 ...................................................................... بَاب: لايَةا األ 

يَن َوال منَعانادايَن َوقاَتا ااحل   تاَتابَةا ال منر َ دد  731 ..................................................... كاَتاب اس 
رَقا بَاب إامث ا مَ  -1 تا ني َيا َواآل  َرَك باالَ ها  َوعنقنوبَتاها يفا الد   731 .......................................... ن  َأش 

 732 ............................................................................... كاَتاب التَيع باريا 
يَا الَراحلاا َ  -1  732 ..................................................................... بَاب: رنؤ 
يَا مان  الَ ها  -2  732 ..................................................................... بَاب: الر ؤ 
 733 ........................................................................ بَاب: ال منَبشدرَاتا  -3
4-  َ  733 ......................................................... يفا ال َمَنا ا  بَاب: َمن  رََأد الَنخا
يَا النَيَهارا  -5  733 ........................................................................ بَاب: رنؤ 
 734 .................................................................... بَاب: ال َقي دا يفا ال َمَنا ا  -6
ًعا آَترَ  -7 َكَنهن َمو  ا َء مان  كنوَرٍق َوَأس  رََ  الَش    734 ................................ بَاب: إاَذا رََأد أَنَهن َأت 
 734 ................................................................ بَاب: َمن  َكَيَب يفا  ن  ماها  -8
ََولا َعاباٍر إاَذا ملَ  ينرات   -9 يَا ألا  735 .............................................. بَاب: َمن  ملَ  يَيَر الر ؤ 

 736 ................................................................................ كاَتاب ال فاَنا 
د  -1  736 ........................................ «َستَيَرو َن بَيع داه أنمنورًا  ينن كارنونَيَها»: بَاب: قَيو لا الَنخا
 737 ....................................................................... بَاب: ظنهنورا ال فاَنا  -2
 737 ................................................. بَاب: َك يَأ ِتا َدَمانل إاَك اَلياه بَيع َدهن َشر؟ مان هن  -3
د  -4 َنا»: بَاب: قَيو لا الَنخا ََ ما َنا السدَلَ   َيَ ي   737 .................................... «َمن  مَحََم َعَ يي 
َنةل ال َقاعادن  ايَها َتيي رل مان  ال َقاإاحلا  -5  737 ............................................... بَاب: َ كنونن  اتي 
َنةا  -6  737 .................................................................. بَاب: التَيَعر با يفا ال فاتي 
 738 ............................................................ بَاب: إاَذا أَني َبَل الَ هن باَقو ٍ  َعَيابًا -7
َ َترََ   َيَقاَل خبااَل اها  -8  738 ........................................... بَاب: إاَذا قَاَل عان َد قَيو ٍ  شيًئا مثن
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ثَانَ   738 .......................................................... باب:  َيغ ياريا الَبَمانا َ َن يَيع بندنوا اأَلو 
 738 ........................................................................بَاب: تنرنو ا النَارا  -9

را الَدَجالا باب: ذا   739 .......................................................................... ك 
َكا ا    َ  745 ............................................................................. كاَتاب األ 

َيةً  -1 صا َوال َاَعةا لا  اَما ا َما ملَ  َ كنن  َمع را  745 ............................................. بَاب: الَسم 
َمارَقا  -2 َرهن مان  احل ار صا َعَ ى اإل ا  745 ..................................................... بَاب: َما ينك 
تينر عاَ  َرعاَيًة  َيَ حل  يَين َرن   -3  745 ........................................................ بَاب: َمن  اس 
 741 ............................................................. بَاب: َمن  َشاَا َشَق الَ هن َعَ ي ها  -4
َبانن  -5  741 ............................................ بَاب: َ م  يَيق ها  ال َقا ا  أَو  يينف يتا َو نَو َته 
َاكاحلا إاَن عنَمالاها  َوال َقا ا  إاَن أنَمَناإاها  -6  741 .......................................... بَاب: كاَتابا احل 

 741 .......................................................................... بَاب: َ َدايَا ال عنَمالا 
َما ن النَاسَ  -7  742 ............................................................ بَاب: َكي َف يينَباياصن اإل ا
َلما  -8 تا   س   742 ...................................................................... بَاب: اكا
 742 ................................................................................... باب -9

 743 ................................................................................ كاَتاب الَتَم د 
َرهن مان  الَتَم د  -1  743 ................................................................. بَاب: َما ينك 

ع تاَرا ا با   744 .............................................................. ال كاَتابا َوالس َنةا كاَتاب اكا
ق تاَداءا باسنَننا َرسنولا الَ ها  -1   ........................................................ 744بَاب: اكا
َرهن مان  َكثي َرقا الس َؤالا  -2  745 .......................................... َوَ َك  فا َما َك يَيع نايها  بَاب: َما ينك 
 745 ................................................ بَاب: َما يني َكرن مان  َذ د الرَأ ها َوَ َك  فا ال قاَياسا  -3
د  -4 َ كنحل  »:  بَاب: قَيو لا الَنخا  745 ..........................................«لََتَتباعنَن َسَنَن َمن  َكاَن قَيبي 
ما ال عا  حلا  بَاب: َما ذََكَر الَنخا   -5  746 ........................................ َوَ َة َعَ ى ا يدَفااا أَ  
تَيَهَد َ َأيَباَب أَو  َأت  َأَ  -6 َاكاحلا إاَذا اج  را احل   746 .............................................. بَاب: َأج 
د  -7  746 .............................  نَجًة  َك مان  َتري ا الَرسنولا  بَاب: َمن  رََأد  َير َك الَنكاريا مان  الَنخا

يدا   747 .............................................................................. كاَتاب التَيو  ا
د  -1 يدا الَ ها  َيَعاَن  بَاب: َما َجاَء يفا لنَعاءا الَنخا  747 .................................... أنَمَتهن إاَن  َيو  ا
  .................................. 747إاَن الَ َه  نَو الَردَاان ذنو ال قنَوقا ال َمتا ن بَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -2
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كايبَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -3   ............................................... 748حلن َو نَو ال َعبايبن احلَ 
َسهن بَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -4   ............................................... 748َوحينَيدرنكنحل  الَ هن نَيف 

د  َص أَت يَيرن »: باب: قَيو لا الَنخا  748 ................................................ «ماَن الَ ها َك َش  
  .............................................................. 749وََكاَن َعر شنهن َعَ ى ال َماءا باب: 

لنوا َكَل بَاب: قَيو لا الَ ها  َيَعاَن:  -5   ........................................ 749َ  الَ ها ينرايدنوَن أَن  يينَبدد
َن باَياءا َوَتري ا احل   -6  755 .................................... بَاب: َكَل ا الَربد َعَب َوَجَم يَيو َ  ال قاَياَمةا َمَص األ 
َط لايَيو  ا ال قاَياَمةا الَ ها  َيَعاَن:  بَاب: قَيو لا  -7   ................................ 751َوَنَهصن ال َمَوادايَن ال قاس 

 752 .......................................................... قاإمة باأل اليج الكررق يف ال ترر
 754 .......................................................... أل اليج الع قة يف ال تررقاإمة با

 755 ............................................................................. مراجص التيقيق
 757 .............................................................................  هرس ا تويات

 


